
 

 

Noc na hvězdárně 

Každým rokem pořádá Jednička oblíbenou akci 

Noc na Hvězdárně v Úpici. I letos byl o ni opět 

velký zájem. Jelo 16 dětí, což je asi maximum 

účastníků, vzhledem k prostoru na spaní. Ze 

strany Hvězdárny v Úpici bylo opět vše 

perfektně připraveno, tentokráte se o nás 

postarali pracovníci hvězdárny pan Mrllák a pan 

Kordulák. Od 20. hodiny začal oficiální program. 

Promítání a zajímavé povídání o hvězdách, 

souhvězdích, planetách sluneční soustavy, 

celkově o astronomii, zajímavosti z 

kosmonautiky. Počasí bylo tentokráte s větší 

oblačností. Přesto jsme měli štěstí a občas se 

mraky protrhaly. Podařilo se pozorovat 

hvězdářským dalekohledem Měsíc, Jupiter a v 

sobotu i Slunce. Páteční noční program končil 

krátce po půl noci. Z přednáškové místnosti se 

stala ložnice. Časně ráno, po balení a úklidu, si 

všichni dali snídani v přírodě. Pak následovala 

prohlídka venkovních prostor hvězdárny. Místo 

kde je umístěn seismograf na měření zemětřesení, 

prostory kde se předpovídá počasí, měří srážky, 

vítr, Sluneční domek, kde jsou veškeré měřicí 

přístroje týkající se Slunce, prohlídka nejstaršího, 

ale stále funkčního dalekohledu na hvězdárně, který sestavil pan Bečvář. Po svačině se 

pokračovalo pozorováním na střeše a pak v kopuli planetária. K pobytu na hvězdárně patří i 

opékání buřtů, hry a sportování na hřišti. Nechyběl ani nákup suvenýrů a drobností pro 

nejbližší. Unaveni, ale spokojeni, se všichni nalodili do přistaveného autobusu zpět domů. 

Autor: Dana Kudrnovská  

  10. ročník Kuličkiády  

V úterý 17. května 2017 se u altánku v parku Schulzovy sady sešlo 78 závodníků, kteří si 

přišli vyzkoušet opomíjený sport – cvrnkání kuliček. 10. ročníku Kuličkiády počasí přálo a 

tak mohli žáci 

ze ZŠ Schulzovy sady a Základní a praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem zkusit svoje 

štěstí v boji 

o Zlatou putovní kuličku. Neodolali ani pořadatelé a doprovody žáků a mimo soutěž si 

zacvrnkali. Úkolem závodníků bylo dopravit do důlku 10 kuliček. Nejprve hodem a zbytek 



docvrnkat. Rozhodující pro výsledné pořadí byl počet cvrnků, které soutěžící potřebovali k 

tomu, aby kuličky dostali do důlku. V letošním ročníku dosáhl nejlepšího výsledku žák 1. A 

ZŠ Schulzovy sady Adam Ševců. K tomu, aby dopravil 

do důlku všechny kuličky, potřeboval pouhých 12 cvrnků. Stává se na rok držitelem Zlaté 

putovní kuličky DDM Jednička. 

Autor: Dana Kudrnovská  

   

Turnaj Špuntů  

V sobotu 27. května 2017 proběhl v DDM 

Jednička další ročník šachového Turnaje 

Špuntů, který je přímým pokračováním 

tradice turnajů, sahajících až na počátek 

sedmdesátých let minulého století. Turnaj 

je určen především začínajícím malým 

šachistům. Navázal na tradici předešlých 

ročníků 

i originálními trofejemi, kterými byly 

původně nabarvené korkové špunty. Z 

DDM Jednička si účastníci odnesli zlaté, 

stříbrné, bronzové a černé dřevěné 

šachové figurky na podstavci. Zahrát si 

přijeli šachisté z Hradce Králové, Jičína, Náchoda, Rožnova, Hořic, Hronova, Rychnova nad 

Kněžnou, Choustníkova Hradiště, Žernova, Trutnova, Vysoké nad Labem, Javornice, Veltrub, 

Police nad Metují a nechyběli ani děti ze šachového kroužku DDM Jednička. Hrálo přes 40 

dětí. Hru řídili hlavní rozhodčí Mgr. Jiří John, rozhodčí Ing. Petr Čechura a Ing. Jiří Wenke. 

Pořadí bylo určeno podle kategorií uvedených v propozicích. Hru také bedlivě sledovali 

doprovody šachistů z řad rodičů a trenérů. Turnaj probíhal v přátelské atmosféře a měl spád. 

Při slavnostním vyhodnocení byli nejlepší hráči oceněni diplomy, figurkami a cenami. Ani 

hráči na dalších místech neodcházeli zprázdna. Každý si odnesl nějakou drobnost. Vítězové v 

jednotlivých kategoriích Michal Dušánek z Regionu Panda, z.s. Rychnov nad Kněžnou, 

Tomáš Dejmek z DDM Kolín, Lada Zelbová ŠK ORTEX Hradec Králové, zs.s., Pavel 

Kačírek z Regionu Panda, Rychnov nad Kněžnou. Ocenění si odnesly i nejmladší hráč turnaje 

Roman Holubář MŠ Lipky HK a nejlepší děvčata Lada Zelbová ŠK ORTEX Rychnov nad 



Kněžnou, Šárka Marxová TJ Jiskra Jaroměř a Anna Voříšková ŠK ORTEX Hradec Králové. 

Ohlasy na turnaj byli kladné, všichni, kteří dorazili na turnaj, odjížděli spokojeni. 

Autor: Dana Kudrnovská  

Otevírání turistické sezóny 

Akce se jako obvykle konala na vrchu Zvičina. Kromě 

tradičních soutěží pro děti, které připravili pracovníci 

Domu dětí a mládeže Jednička ze Dvora Králové nad 

Labem, živé hudby v podání skupiny Melodik z Hořic, 

stánků s propagačními letáky, s občerstvením i s 

regionálními výrobky Podkrkonoší mohli návštěvníci 

zhlédnout také výstavu vítězných prací Výtvarné soutěže 

Podzvičinsko očima dětí v kostele sv. Jana 

Nepomuckého. Pan Ivan Doležal, předseda spolku 

Podzvičinsko, vyhlásil výsledky třetího ročníku této 

soutěže a předal soutěžícím hodnotné ceny. Ty do 

soutěže věnovali Art kavárna a cukrárna Gloria, 

papírnictví na pěší zóně ze Dvora Králové nad Labem, 

ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, město Dvůr Králové nad Labem 

a město Hořice. I letos se Soutěže zúčastnilo velké 

množství žáků základních a mateřských škol v 

Podkrkonoší. 

 

Tak, jako každý rok, byla i tentokrát vyhlášena 

Fotosoutěž Podkrkonoší 2017 na téma 

Podzvičinsko očima fotografa. Fotosoutěž potrvá do 

18. 9. 2017. Více informací, pravidla a přihlášku 

naleznete na stránkách www.podkrkonosi.eu. 

 

Na Otevírání sezóny a doprovodném programu se 

podílela ZŠ a MŠ Bílá Třemešná. Žáci vystoupili s 

programem v kostele sv. Jana Nepomuckého. 

Diváci se dočkali flétnového vystoupení, recitace básní i zpěvu. Na Otevírání turistické 

sezóny se dále podílela Místní akční skupina Podchlumí, DDM Jednička ze Dvora Králové 

nad Labem, Raisova chata, obec Horní Brusnice, stánkaři a výrobci, kteří vyrábí produkty pod 

ochrannou značkou PODKRKONŠÍ regionální produkt®. Návštěvníci mohli nasbírat 

propagační materiály z Podkrkonoší, Hradecka i z celého Královéhradeckého kraje. 

 

V popoledních hodinách se tradičně stala Zvičina cílem Memoriálu Václava Dobeše – 

Šárovcova Lhota – Zvičina (Běh na Zvičinu). Letos se konal jubilejní 50. ročník tohoto 

oblíbeného závodu. 

 

Dopravní spojení zajišťovala společnost OSNADO – Otevírání sezóny se konalo v rámci 



společné akce Vítání jara v Podkrkonoší, kdy další bohatý program byl připraven v Lázních 

Pod Zvičinou i na dalších místech Podkrkonoší. 

 

Autor: DM Podzvičinsko 

 

     

 

Výstava modelové železnice  

Na přelomu dubna a května se ve výstavní síni Staré radnice uskutečnila Výstava modelové 

železnice, kterou připravil klub železničních modelářů při DDM Jednička ve spolupráci 

s Městským muzeem. K vidění byla zdařilá kolejiště, která vytvořily děti z kroužku 

Železničních modelářů. Kromě kolejišť vyrobených dětmi z DDM byly na výstavě vidět také 

kolejiště ze Spolku železničních modelářů Pečky. Výstavu shlédlo celkem 286 účastníků, 

kteří si mohli krom jiného vyzkoušet řízení provozu vláčků pomocí tabletu či smartphonu. 

 

Autor: Bc. Veronika Málková  

 

Výlet do ZOO Liberec  

Na neděli 14. května byl pro děti z Chovatelského kroužku připraven výlet do Zoologické 

zahrady v Liberci. Do ZOO se vydalo celkem 7 natěšených dětí, které se chtěly dozvědět 

zajímavé informace i o zvířatech, které doma chovat nemohou. Pro děti tak byla přichystána 

prohlídka ZOO i s odborným výkladem. Děti si výlet užily, získaly nové poznatky ze světa 

exotických zvířat.  

 

Autor: Bc. Veronika Málková 

 

Zlatá tužka 

Slavnostním vyhodnocením v  Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem byl 10. května 

2017 ukončen velmi vydařený XXII. ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka. Hosty 

akce byly Mgr. Alexandra Jiřičková, místostarostka města a Mgr. Jiří Bašta, šéfredaktor 

měsíčníku Krkonoše + Jizerské hory. Potěšil nás vysoký počet zúčastněných autorů 

s doprovodem rodičů a pedagogů. V sále bývalého špýcharu se nakonec sešlo 24 lidí. Nebýt 

nemoci jednoho z autorů, byla by účast ještě vyšší. 

 

Zlatá tužka letos zaznamenala nejen zvýšený počet prací, ale i růst jejich kvality. Soutěže se 

zúčastnilo 164 pisatelů, kteří zaslali celkem 181 prací. Velkým příslibem do budoucnosti je 

spousta nových autorů, kteří se navíc už při své premiéře dokázali prosadit mezi oceněné. To 

se příznivě projevilo i ve skladbě oceněných účastníků, která byla velmi pestrá. Z „domácího 

hlediska“ je dobré, že se mezi nejlepšími objevila i autorka ze Dvora Králové, která si odnesla 

2. cenu za báseň v nejmladší kategorii. 

 



Program setkání s autory byl zahájen přivítáním oceněných a jejich doprovodu, kterého se 

ujala Mgr. Jiřičková. V. Jiřička pak účastníky seznámil s programem a krátce také s historií i 

současností soutěže. Program pak pokračoval netradičně – předáním cen a diplomů. Důvodem 

byla možnost využít hosty jako předávající. Následovalo zajímavé povídání Mgr. Bašty, 

kterým přiblížil vznik časopisu Krkonoše + Jizerské hory. Po malém občerstvení jsme se pak 

vydali do několika míst, které jsou charakteristická právě pro naše město. Tím prvním byl 

děkanský chrám sv. Jana Křtitele, místo „nálezu“ Rukopisu královédvorského. Kromě 

prohlídky tzv. rukopisné kobky byl čas i na prohlídku kostela, bývalé místnosti pověžného a 

výhled z ochozu věže. Zasvěceným průvodcem nám byl pan Josef Langfelner. Prohlídka se 

moc líbila. Totéž se dá říci i o druhém navštíveném místě, firmě Ozdoba. Účastníci měli 

možnost sledovat foukání, barvení 

i ruční malování vánočních ozdob, 

mnozí si pak zakoupili „křehký 

suvenýr“ v podnikové prodejně. 

Úspěšné putování po dvorských 

zajímavostech jsme završili 

exkurzí do ZOO Dvůr Králové, 

kde se nám věnovala paní 

Kratochvílová. Dozvěděli jsme se 

zajímavosti ze života surikat a pak 

krmili žirafy síťované. Také jsme 

navštívili Darwinovu stanici, kde 

si mladí účastníci mohli vzít do 

ruky agamy a korálovky. Další část 

odpoledne všichni využili k další 

prohlídce zoologické zahrady. 

  

Akce se velmi vydařila. Přispělo k tomu i hezké, slunečné počasí. Účastníci byli evidentně 

spokojení. Svědčí o tom i dvě poděkování zaslaná mailem. 
 

Výsledky: 

Kategorie A/ 10 – 12 let 
 

Veršování 

1. Nikola Zárubová  Sloh     Písek   ZŠ E. Beneše Písek 

2. Natálie Jirsáková  Sám, nepochopen   Dvůr Králové  ZŠ Schulzovy sady 

D. Králové  

3. Adéla Lokvencová Přání        Nová Paka  ZŠ Husitská N. 

Paka 
 

Čestné uznání: 

Veronika Slováčková  Kohoutek    Růžďka  ZŠ Růžďka, okr. 

Vsetín 
 

Příběh 

1. Jan Červenka  Hvězdář    Písek   ZŠ E. Beneše Písek 

Čestné uznání: 

Adam Skořepa  Toulavý král    Trutnov  ZŠ V Domcích 

Trutnov 

Zdeněk Kratochvíl  Babiččin Tulák   Trutnov  ZŠ V Domcích 

Trutnov 



Martin Kamitz  Loupežník fikus   Radeč, Úpice  ZŠ V Domcích 

Trutnov 
 

Kategorie B/ 13 – 15 let 
 

Veršování 

1. Věra Polášková  Co bude po smrti?   Chrastava 

2. Matyáš Garnol  Slova     Vašírov, Lány Gymnázium Z. 

Wintra Rakovník 

3. Aneta Lombartová  Až mě budeš chtít   Chvaleč  ZŠ V Domcích 

Trutnov 

    někdy soudit… 

Příběh 

1. Antonín Schmied  Dobrodružství      Trutnov 

    bílého pavouka 

2. Věra Polášková  Cesta k úspěchu   Chrastava 

3. Denisa Buřičová  Crosswordské lesy   Praha 10  ZŠ U Roháčových 

kasáren,                                             

Praha 10 Vršovice  

Čestné uznání 

Elena Mladenová  Příběh stromu      Praha 10  ZŠ U Roháčových 

kasáren        

          Praha 10 Vršovice 

Mayuri Vaculíková  On se asi zbláznil   Dolní Ostrovec 
 

Kategorie C 
 

Veršování 
 

1. Eliška Kohlíčková  Kapesní holky      Příbram 

2. Filip Horák   Zahrada ponořená   Lišany  Gymnázium Z. 

Wintra Rakovník   

    do ticha 

3. Jaroslav Balcar  Prokletí básníků   Chlum u Třeboně 

    Jakub Bechyně  Maminčina šperkovnice  Nové Strašecí Gymnázium Z. 

Wintra Rakovník 
 

Čestné uznání 

Vojtěch Pátek   Vltava      Lašovice, Pavlíkov  Gymnázium Z. 

Wintra Rakovník 
 

Příběh 
 

1. Tereza Jobová  Najednou (ne)bylo   Litoměřice      

    všechno jinak 

2. Denisa Korotvičková Genius loci    Trutnov 

3. Tereza Dobšovičová Misantropové   Brno 
 

Čestné uznání 

Tereza Vlčková  Bolestná touha   Příbram 

 

Autor: Vladimír Jiřička 

 



 

 

 

Den lesů  

Dne 17. května proběhla v areálu Hájemství 

spravovaném Lesní správou Dvůr Králové oslava 

Dne lesů. Tuto akci navštívili žáci dvorských 

základních škol Schulzovy sady a Podharť, ale také 

děti mateřské školy Slunečná, Juta a Roháčova. Z 

obcí Vítězná, Nemojov a Mostek žáci ZŠ a MŠ. 

Nechyběly ani děti z Dětské ozdravovny 

Království, které doprovázeli dva studenti střední 

lesnické školy z Hranic na Moravě, kteří zde 

prožívající týdenní provozní praxi. Celkem dorazilo 

na tuto akci 580 dětí objednanými autobusy.  

Pro účastníky byla připravena v areálu Hájemsví mnohá zastavení. Lesní techniku předvedli 

zaměstnanci Lesů města Dvůr Králové, lesnické školství přiblížili žáci České lesnické 

akademie Trutnov, pracovníci KRNAPu oživili model Krkonoš. Skotačení na lesním hřišti 

doplnili odbornostmi pracovníci ze ZOO Dvůr Králové. Dům dětí a mládeže Jednička oživili 

dřevěný altán tvořivými dílnami. Dětská 

šermířská skupina Legenda Aurea pod 

vedením Zdeňka Másla přiblížila dobu, kdy 

se nosila těžká zbroj a právo se prosazovalo 

mečem. Kromě obtěžkání rytířské výbavy 

bylo možno vyzkoušet střelbu z luku nebo 

kuše. Do této doby patřila i jízda na koni, 

tuto dovednost umožnil na ponících Martin 

Antonín se členkami jezdeckého oddílu 

Nový svět. Posilnit se dalo u ohniště, kde se 

opékalo. Jak zacházet s odpadky poradila 

Eva Šírková z odboru životního prostředí 

MěÚ Dvůr Králové. Radim Myslivec 

pomohl stlouci ptačí budku a lanová dráha provedla přilehlým lesíkem. Kdo se nespokojil s 

lesíkem, vyrazil na stezku lesního moudra vedenou okolním lesem.  

Na této stezce účastníci získali povědomí o turistických značkách, mineralogie probudila 

zájem sbírat po cestě kamení. Rybaření a myslivost přiblížil Řád svatého Huberta. Členové 

klubu NATURA povídali o lesních patrech, sokolníci poutavě vyprávěli o tomto starém 

způsobu lovu a předvedli své dravce. Na závěr ZŠ Schulzovy sady v objektu dílen Hájemství 

uspořádala výstavu výtvarných děl na téma: "Co se děje v lese?" Děti měly možnost si vybrat 

výtvarné dílo, které se jim nejvíc líbilo. Tímto hlasováním se rozhodlo o vítězi v jednotlivých 

kategoriích. Odměnu nakonec získali všichni účastníci losováním z klobouku v tajemné 

místnosti, kde byla různá lesní strašidla.  

Poděkování patří všem, kteří jakoukoli měrou podpořili uspořádání této akce. Věříme, že byli 

všichni spokojeni a těšíme se na další setkání v tomto areálu.  



Václav Lokvenc - lesní pedagog 

Vyrábění ke dni matek  

Ve čtvrtek 11. května se v Jedničce sešlo 8 dívek a chlapců, které chtěli udělat radost svým 

maminkám. Konala se totiž akce Vyrábění ke Dni matek, kde si děti mohly vyrobit krásné 

dárečky. Děti si pro maminky vytvořily krásné obrazy ze špachtlí a také otevírací přáníčko. 

Při tvoření jsme si příjemně popovídali a v dílně vládla přátelská atmosféra. Po skončení akce 

se děti s nadšením rozeběhly ke svým rodičům plni nových dojmů, ale většina si dáreček a 

přáníčko schovala, aby je mohly dát maminkám až v neděli. 

 

Autor: Bc. Veronika Málková  

 

     
 

Primahrátky 

Přes 60 polských dětí se spolu s českými dětmi však setkalo již dopoledne v zoo, kde pro ně 

byl připraven zážitkový program. Děti se projely v Safari trucku, krmily žirafy lístky z 

vrbových větviček a průvodkyně paní Kratochvílová je seznámila se jmény a životem zvířat v 

zoo, která si děti vybraly. Po obědě se přesunuly do areálu Jedničky, aby si zde užily 

odpolední program. Jednička sice nejdříve všechny zájemce vítala v dešti, ale za chvíli se 

vyjasnilo a kromě dílniček na výrobu šperků a voskových obrázků se všechna stanoviště 

přestěhovala ven. Na své si zde přišel skutečně každý. Všechny rozpohybovala opakovaně 

během odpoledne odborně vedená a přitom zábavná zumba, k ní se přidaly později zvuky 

afrických bubnů, které dovezli a rozezněli rodilí černoši. U připravených stolů si mohly i 

nejmenší děti sestavit svoji vlastní dřevěnou hračku nebo si lámat hlavu až do konce akce nad 

různě obtížnými hlavolamy. Velký počet příznivců měl stánek s malováním na obličej či 

tetováním. Především kluci trávili hodně času u střeleckého koutku, ani děvčata však 

rozhodně nepohrdla projížďkou na šlapacích autech různých velikostí. Na více než 6 

stanovištích na hřišti pod budovou Jedničky sbíraly děti za splnění úkolů razítka, aby si na 



závěr za vyplněnou kartičku mohly vybrat svoji odměnu. Slunečné počasí přálo i bublináriu a 

lanovým aktivitám včetně žonglování. Na sobotní odpoledne se tak areál Jedničky změnil v 

zábavné centrum, které bylo celé zdarma, a to i díky zapojení do projektu česko-polské 

spolupráce Neznáme se, poznáme se, který je spolufinancován z prostředků EFRR 

prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Projekt je realizován také za finanční podpory 

Královéhradeckého kraje.  

 

Autor: Kateřina Sekyrková 

 

  
 

 
 

Okresní kolo dopravní soutěže 

 

DDM Jednička ve spolupráci s Besipem, Dopravním inspektorátem Policie ČR Trutnov, 

Městskou policií ve Dvoře Králové n. L., zdravotnickou školou Trutnov, autoškoly Neumann a 

žáky ze SŠIS pořádala již tradiční okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Cílem soutěže 

je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, získat dobré řidičské návyky a možnost 

naučit se dobře a bezpečně jezdit na kole, za což patří velké díky obětavým učitelům ZŠ, kteří 

vedou dopravní kroužky nad rámec výuky. Soutěž se skládá z písemného testu pravidel provozu 

na pozemních komunikacích, jízdě po dětském dopravním hřišti, jízdě zručnosti – kde se ověří 

dovednosti žáků ovládání jízdního kola v obtížnějších jízdních podmínkách a poslední disciplína 

je poskytování první pomoci, kterou nám letos výborně zaštítila zdravotnická škola Trutnov. Na 

namaskovaných figurantech a modelových situacích si děti mohly teoreticky vyzkoušet ošetřit 

zraněného. 

  

Tento ročník se přihlásilo 8 týmů ze ZŠ Podharť, ZŠ Strž, ZŠ Úpice – Lány, ZŠ Školní Vrchlabí a 

DD, ZŠ Dolní Lánov. Letos do krajského kola postoupily obě dvě školy ze Dvora Králové nad 

Labem. Za I. Kategorii ZŠ Strž (David Valeš, Dominik Nohejl, Eliška Jansová a Anna 



Čtvrtečková) a za II. Kategorii ZŠ Podharť (Lucie Dušková, Adéla Hermanová, Václav Lokvenc a 

Vojtěch Polák).  

 

Autor: Bc. Lucie Pospíšilová  

 

      
 

 

Procházky časem  
 

V měsíci květnu se konaly dvě Procházky časem – historická exkurze přibližující nejstarší 

dějiny a nejvýznamnější památky města. O první z nich byl pan Jiřička požádán p. učitelem 

Hanzlem pro 7. A ZŠ Schulzovy sady na 24. 5., druhá exkurze byla určená také sedmákům, 

ale ze základní školy v Bílé Třemešné (p. učitel Lux) a konala se 30. 5.  

Na náměstí T. G. Masaryka u Mariánského sousoší se žáci nejprve dozvěděli o významných 

okolnostech a pravděpodobném průběhu utváření základů dnešního města, o jeho statutu a o 

samosprávě, která ho řídila. Pozornost pak byla věnována i hospodářskému chodu města, 

trestnímu právu o obraně dvora v dobách válečných. Nešlo se nezmínit také o městském 

znaku a praporu. Chybět samozřejmě nemohly ani významné památky – Stará radnice, 

Mariánský sloup, měšťanské domy na náměstí.  

Následně žáci obdrželi pracovní list plný všetečných otázek. Ve čtyřčlenných skupinách na ně 

odpovídali a také trochu pátrali v centru města. Na závěr jsme vyhodnotili soutěž a nejlepší 

družstva získala drobné sladké odměny. 

V případě ZŠ Mostek byl ještě čas na procházku Revoluční ulicí s cennými fasádami, dále 

kolem kina Svět do Valové uličky. Žáci se dozvěděli původ jejího názvu a průvodce jim 

ukázal přibližné místo, kde stávala katovna, prohlédli si také zbytky opevnění s baštou. 

Putování pak pokračovalo kolem sloupů na místě původní Horní brány k budově děkanství se 

zajímavým portálem. U kostela si skupinu převzal pan Langfelner, aby jí představil interiér 

kostela a jeho věž. 

 

Autor: Bc. Vladimír Jiřička 

 

 

     
 


