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Hořice, 6. června 2018 

Návšt ěva prezidenta Masaryka v Ho řicích 
připomene 100. výro čí vzniku republiky 
Návšt ěvou prezidenta Masaryka si Ho řice p řipomenou tuto sobotu 9. června 
100. výro čí vzniku samostatné republiky. První prezident p řijede na vlakové 
nádraží historickým salonním vozem T. G. M., tažený m slavnou parní 
lokomotivou 464.008 s p řezdívkou „Ušatá“. Soupravu budou dopl ňovat čtyři 
historické vagony, kterými pak budou moci ú častníci akce cestovat mezi 
Jičínem a Ho řicemi. 

Příjezdem T. G. Masaryka si město připomíná jeho návštěvu, která se uskutečnila 10. července 1926, kdy 
prvního prezidenta vítalo na hořickém nádraží nejen místní obyvatelstvo, ale i jednotky československých legií, 
prvorepublikové armády, sokolové, hasičské sbory a další. Zvláštní vlak přijede na hořické nádraží v 10:15 
z Hradce Králové a zájemci pak budou moci absolvovat dvakrát během dne cestu mezi Hořicemi a Jičínem. 

 Jízdní řád parního vlaku  
(sobota 9. 6. 2018) 

 

9:35 - Hradec Králové hl.n. - 18:55 
9:43–9:47  - Všestary - 18:44–18:47 

10:00–10:04 - Hněvčeves - 18:28–18:31 
10:15–11:20 15:30 Hořice v Podkrkonoší 14:07 17:58–18:17 
11:31–11:35 15:41–15:45 Ostroměř 13:52–13:46 17:45–17:47 

11:57 16:07 Jičín 13:30 17:25 

Vítání prezidenta na hořickém nádraží bude doplněno o vystoupení Hořické dechovky, folklorního souboru 
Hořeňák a naší hořické malé úspěšné zpěvačky Alžběty Veselé. Vzpomínková akce bude obohacena i o zásah 
četnictva a komentovanou prohlídku historických vozidel.  

Krátce před 11:00 hod. se Masarykova delegace za doprovodu Hořické dechovky a Hořeňáku přesune 
v průvodu účastníků akce do prostor Střední průmyslové školy sochařské a kamenické na právě vrcholící 
výstavu „Kámen Hořice 2018“. Po přivítání Masaryka ředitelem školy si mohou účastníci prohlédnout zdarma 
výstavu, ateliéry školy a mohou se zúčastnit od 13:00 hod. velmi populární a neobvyklé aukce žákovských 
prací.  

Mezi 13:00 a 14:00 hod. se Masaryk s průvodem podívá do Galerie plastik na výstavu porcelánové plastiky, 
malby a soch. Výstava je součástí Festivalu krásných umění, který je tentokrát věnován ukrajinským umělcům. 
V hořické Galerii plastik vystoupí folklorní skupiny Radost a k ochutnání budou tradiční ukrajinská jídla.  

Program bude završen příjezdem našeho prvního prezidenta k Masarykově věži samostatnosti, kde dojde 
k pietnímu uložení zeminy ze zborovského bojiště do věže samostatnosti. Státní hymna zazní v podání Ratibora 
a Vesny. Závěrem si zúčastnění připomenou slavnostní poklepání prezidenta Masaryka na základní kámen 
věže původním historickým kladívkem.  

Další akce Českých drah ke 100. výročí založení republiky najdete na: https://www.cd.cz/100-let-
spolu/default.htm  
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 171 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 

 
 


