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Královéhradecký kraj

Vítejte ve městě 
sladkých trubiček
hořice jsou přirozenou vstupní branou 
do turistického regionu Podkrkonoší

Historicky i kulturně bohaté město 
Hořice se nachází na půl cesty mezi 
Hradcem Králové a Jičínem. Poho-
dlně se tak do něj dostanete autem, 
autobusem i vlakem, cestování zde 
usnadní městská doprava.

srOlujte si trubičku
Naplánujete-li si poznávací výlet, 
určitě byste měli navštívit někte-
rou z firem vyrábějících tradiční 
hořické trubičky. Těch je v Hořicích 
a okolí několik, recepturu základní-
ho těsta trubiček ale musí dodržovat 
všichni stejně. Díky chráněnému 
zeměpisnému označení mají totiž 
přesně danou velikost a tloušťku 
oplatky a také suroviny použité na 
výrobu. Liší se tak jen rozmanitostí 

náplní. V Hořicích můžete navštívit 
rovnou tři prodejny trubiček – Ku-
bištovy Hořické trubičky, Hořické 
trubičky STRIX a Petráčkovy ho-
řické trubičky – a rozhodnout, které 
jsou ty nejlepší. Pokud byste ale 
chtěli poznat tradiční výrobu a vy-
zkoušet si hořické trubičky vlast-
noručně stočit, vyrazte do Miletína 
na Pravé hořické trubičky. Exkurze 
objednávejte předem přes webové 
stránky www.horicketrubicky.cz 
pondělí až pátek od 7 do 15 hodin.

Anebo se vydejte do Hořic 
v září a poznejte tradiční Slavnos-
ti hořických trubiček. Právě zde 
všichni výrobci trubiček předvá-
dějí jejich ruční výrobu a nabízejí 
možnost trubičky ochutnat. Za 

doprovodu celé řady hudebníků 
si první zářijovou sobotu můžete 
udělat svoji soukromou trubičkovou 
soutěž. Veškeré informace týkající 
se slavností naleznete na stránkách 
www.slavnostitrubicek.cz.

světOvý hOřický PískOvec
Tradice hořického pískovce je vel-
mi stará, již Petr Parléř ho využíval 
pro své stavby a nebyl zdaleka 
jediný. Hořický kámen byl použit 
například při dostavbě a restaurá-
torských pracích na katedrále sv. 
Víta v Praze, chrámu sv. Barbory 
v Kutné Hoře či Hofburgu ve Vídni. 
Díky kamenické a kamenosochař-
ské tradici vznikla v Hořicích kon-
cem 19. století dokonce odborná 
sochařská a kamenická škola, která 
funguje dodnes.

Historii těžby pískovce i jeho 
řemeslné zpracování si můžete 
prohlédnout ve stálé expozici 
Muzea Hořice každý den mimo 
pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 
do 17 hodin, plné vstupné stojí 
30 korun. O dalších akcích a výsta-
vách muzea se dočtete na strán-
kách www.muzeum.horice.org.

Navštívit můžete i památný vrch 
Gothard, kde najdete dva na sochař-
skou výzdobu bohaté hřbitovy, ale 
i sochařský park U sv. Gotharda 
s moderními skulpturami vzešlými 
z tradičních sympozií sochařů.

Informace o turistických zají-
mavostech dostanete v Městském 
informačním centru od pondělí do 
pátku od 8:00 do 16:45, o víken-
dech pak od 8:00 do 12:00 či na 
www.infocentrum.horice.org.

knihy a kraj nejen z nebe
Hořice i Královéhradecký kraj jsou 
zkrátka plné překvapení. Poznejte 
je z pohledu ptáků v knihách CBS 
Nakladatelství Jičínsko, Trutnov-
sko, Královéhradecko, Náchodsko 
a Rychnovsko z nebe, které vám 
všechny jeho krásy představí na 
leteckých fotografiích. Vedle edice 
Česko z nebe vznikají i malované 
dětské cyklomapy, do jejichž tvorby 
se můžete zapojit i vy. Více informa- 
cí na www.malovanemapy.cz, obrá-
tit se můžete na regionální projekto-
vou manažerku Kateřinu Pourovou: 
+420 604 180 134, 
pourova@cbs-cesko.czl. ●

(red)

soutěž cbs nakladatelství s.r.o. a časopisu PrO města a obce

Poznáte, které moravské město 
proslulé motoristickými závody 
a výrobou hodin je zachyceno na 
leteckém snímku? Odpovědi posílejte 
na e-mail soutez@cbs-cesko.cz. Do 
předmětu zprávy uveďte „Pro města 
a obce“. Výherce knihy s leteckými 
snímky této lokality a okolí 
zveřejníme v dalším čísle časopisu. 
Pravidla soutěže naleznete na www.cbs-cesko.cz.

PR
O

m
o 

3/
20

21
/7




