
Jmenuji se ………......…..........………………………………………..  Stezku jsem prošel/la dne ……………………………

Přijel/la jsem k vám z ………………………………………………........................................................................................  

Zde nám můžeš napsat a zakroužkovat, jak se ti trubičková stezka líbila .........................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
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Milý malý poutníku,

ve Smetanových  sadech v Hořicích najdeš Trubičkovou stezku a na ní 7 zastavení. Pokud se po ní vydáš, dozvíš se 

nejen spoustu zajímavých věcí, ale stane se z tebe opravdový trubičkový znalec. Tvým úkolem bude zjistit tajné 

heslo, které vyluštíš zodpovězením otázky na každém stanovišti. Tajné heslo si dobře zapamatuj a pošeptej ho 

pracovníkovi v infocentru na náměstí nebo v galerii na vrchu Gothard. Zasloužená odměna tě nemine.  

http://infocentrum.horice.org/tipy-na-vylet/trubickova-stezka
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[D] Přinášíme vám [G]lidičky
[A]příběh [A7]Hořické [D]trubičky.
[D]A kdy  náš příběh [G]začíná?
[A]Po bitvě, když ztichla kraji[D]na.

[D]Císařské vojsko [A]táhne [A7]zpět,
porážku přinesla [D]ruská step. 
[D]Špinaví domů se [A]navra[A7]cí
[A]z fronty zranění  vojá[D]ci.

[D]Jednoho přemohla [G]bolest hlad,
[A]na hořické [A7]dlažbě  [D]k zemi pad.
[D]V tom někdo z davu [G]zavelí:
[A]Uložte ho v naší  poste[D]li.

[D]To paní Líčková - [A]duše čis[A7]tá
ví, co raněnému [D]přichystá.
Však neví, že císaře [A]kucha[A7]ři
[A]denně teď polévku uva[D]ří.

[D]Po týdny o něho [G]pečuje,
[A]čistě ho [A7]ustrojí , [D]obuje.
Když vyléčena jsou [G]zranění,
[A]nastává chvíle louče[D]ní.

[D]Voják přemýšlí [A]čím opla[A7]tit
péči, co nedá [D]se zaplatit.
S díky vtisk ženě [A]do dla[A7]ně
[A]papírek popsaný záha[D]dně.

[D]Od toho dne každé [G]návštěvě
[A]u Líčko[A7]vých nabízí [D]ke kávě
oplatky  v trubičku [G]stáčené,
[A]umí to jen ruce  zkuše[D]né.

[D]Ten recept od vojáka [A]bez jmé[A7]na
mají v rodě dívky [D]do věna.
Po létech trubičky [A]prosla[A7]vil
[A]pan Kofránek hned, jak se přiže[D]nil.

[D]Na stroji víc trubiček [G]vytvoří
[A]a rázem [A7]je znají i v [D]zámoří.
Dnes posvětila to  [G]Unie:
[A]Pravá trubička jen z Hořic [D]je!
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM HOŘICE
nám. J. z Poděbrad 3, 508 01 Hořice

tel. +420 492 105 432
e-mail: infocentrum@horice.org

infocentrum.horice.org
Otevírací doba: 

pondělí – pátek 7:30 – 12 / 12:30 – 17 hod. 
sobota 8 – 12 hod., neděle  8 – 12 hod. (duben – říjen)

GALERIE PLASTIK
Gothardská 1639, 508 01 Hořice
tel. +420 493 622 961
e-mail: galerie@horice.org
http://muzeum.horice.org/
Otevírací doba: 
duben: úterý – pátek 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
květen – říjen: denně mimo pondělí 9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00, 
                                o víkendech 10:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
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http://infocentrum.horice.org/files/19-Legenda_o_horicke_trubicce.mp3

