nahoru. Stojí tam branka, ale nebojte se, otevřete a
jděte zas do kopce, až tam dojdete. U studánky je
keška, tak schválně jestli ji dokážete najít :-).
5 U Pěti buků
Restaurace s penzionem kousek od lesa s krásnou
atmosférou.
Můžete si tady zahrát basketbal, fotbal, tenis nebo
využít horolezeckou stěnu. Vaše děti si mezitím
zaskákají na trampolíně nebo se vykoupou
v bazénu. Uvnitř je příjemný interiér a velký výběr
jídla. Já osobně doporučuji jejich svíčkovou. Na
okrasu jsou tam staré věci třeba staré housle nebo
starý psací stroj.
Dá se tam jet autem, ale víc si to užijete, když jdete
pěšky. Lépe uvidíte krásnou přírodu a stojí to za to,
i když je to do kopce.
6 Vlčí skála
Odpočinkové místo s pěknou atmosférou se nachází nedaleko paradráhy. Je tu ohniště, kolem kterého
jsou tři kmeny stromů, kam si můžete sednout.
Můžete tu strávit pár hodin, něco si opéct (přineste
si s sebou třeba špekáčky od Šrola), zahrát si nějaké
hry nebo jenom relaxovat
7 Gablenz
Památník generála Gablenze z roku 1866 stojí na
návrší Šibeník (dříve tam stála šibenice). Památník
připomíná vítězství Rakouska nad Pruskem. Byl
vystavěn jako 20m vysoká rozhledna. Je možné jít
dovnitř a po schodech vyjít nahoru, je tam pěkný
výhled na město Trutnov. V kryptě jsou uloženy
ostatky generála Ludvíka Gablenze. Otevřeno mají
od května do září od 13h do 18h každou sobotu a
neděli, o prázdninách od úterý do neděle ve stejné
hodiny.
8 Fit stezka Poříčský hřbet
Stezka na procházku nebo běhání dlouhá cca 4km
se čtyřmi krytými přístřešky s lavicemi, fit stezkou
se stanovišti na cvičení a dvěma vyhlídkovými místy. (něco podobného jako na Para) Začátek stezky
je za koupalištěm a okruhem se vrací zpět. Je tam
krásná příroda a ještě uděláte něco pro svoje tělo
9 Up Olymp - Bowling
Místo kam si můžete zajít na bowling s celou rodinou. Prostředí je samozřejmě nekuřácké a moderně
zařízené. V restauraci mají vynikající jídla i pití, a u
každé dráhy jsou i dvě velké, pohodlné sedačky. Já
sám tam hodně rád chodím, protože se tam hraje
vážně nádherně. Otevřeno mají denně od 9:00 do
22:00 hodin, v pátek a v sobotu i déle.
1 Paradráha
Máte chuť si zasportovat, ale nechce se vám
platit za posilovnu?
Lehká pomoc. V Trutnově máme okruh posilovacích strojů, kam si můžete zajít posílit vaše
tělo a to bezplatně. Nachází se v parku asi
kilometr od Gablenze. Je to krásné místo, a i
my tam chodíme posilovat.
Nevede tam žádná silnice, jen cesta, takže počítejte
s tím, že se předtím pár kiláčků projdete.

2 Kaple svatého Jana Křtitele (Janská kaple)
Je to barokní sakrální stavba nacházející se na Jánském
vrchu. Původní kaple z roku 1712 vyhořela a současná
podoba je z roku 1811. Dnes slouží jako malé vojenské
muzeum z války 1866. Trutnovský občan Moric Dreyschock nechal postavit kapli a zasvětil ji Janu
Křtiteli. Kolem kaple jsou umístěny hromadné hroby
vojáků a ve stěnách kaple jsou viditelné díry po střelách.
Určitě stojí za to zajít k ní při návštěvě parku a podívat
se tam, protože stojí na krásném místě uprostřed lesa,
ale není problém se k ní dostat.

3 Městská knihovna
Už vás nebaví věčné oblézání památek? Máte chuť si na
chvilku odpočinout? Rádi čtete, ale zapomněli jste si
knížky? Pak je knihovna pro vás to nejlepší místo. V té
naší pravidelně dokupují nové knížky a můžu vám říct, že
se mi ještě nestalo, že by tam nějakou neměli. Je tu dětské i dospělé oddělení a studovna. V tom dětském se
konají různé akce, třeba přespávání v knihovně, tvořivé
dílničky a různé přednášky pro rodiny s dětmi. Do naší
knihovny chodím ráda a
často a doufám, že i vy si
ji zamilujete.

4 Trutnovská galerie
Už máte program na víkend? Pokud ne, doporučuji návštěvu Městské galerie Trutnov.
Budova, ve které galerie sídlí, patří mezi nejkrásnější, nejstarší a také památkově nejvýznamnější
stavby v Trutnově. Stáří budovy sice není přesně
známo, ale dle dispozice a architektonických prvků lze soudit, že se jedná o měšťanský renesanční dům z let 1580 - 1590.
A kdo tu všechno pořádá nebo pořádal výstavy?
Například fotograf Bohdan Holomíček, malíř,
básník, ilustrátor a perfomer Petr Nikl, sochař a
malíř Stanislav Diviš a mnoho dalších známých
výtvarných osobností.
5 Obchod s cukrovinkami na náměstí
Také milujete sladké? Tak si nadijte peněženku a
hurá na náměstí! Hned když otevřete dveře,
pohltí vás vůně čokolády a vanilky, uvítají vás
pulty přeplněné všemožnými sladkostmi. Můžou
vám přijít k chuti muffiny, žužu a pro vaše ratolesti barevná lízátka a pendreky. Specialitou této
prodejny jsou ovšem čokolády: čokoládové bonbony s různými náplněmi, růžičky plněné třešněmi, vánoční čokoládoví andělíčci, všechno jako
živé. Vašim bližním můžete přinést na ochutnávku třeba bonboniéru. Tak si užijte sladké mlsání.
6 Dračí ulička
Dračí ulička se nachází za kinem Vesmír. Ještě v
polovině 19. století se nazývala Koželužská a ústila do ulice Vodní. V duchu romantismu 19. století
byla pak přejmenována na „Lindwurmgasse“ –
Dračí uličku. Staré pověsti také vyprávějí, že pahorek, pod kterým bylo dračí doupě, se stal klíčovým bodem pro vyměření vznikajícího města.
Teď stojí uprostřed uličky kulatý podstavec
s drakem na vrcholu a je tam nápis: „Ty ukrutný
a hanebný netvore, jsi požehnáním tohoto města
a navěky jím i zůstaneš.“
Dračí ulička zanikla při demolici zástavby Slezské
a Mostecké ulice v osmdesátých letech minulého
století.
7 Společenské centrum Uffo
Pokud máte chuť si zajít někam na kousek kultury, rozhodně nevynechte naše nové divadlo.
Projděte se tam, ochutnejte zmrzlinu v cukrárně,
prohlédněte si vystavené obrazy v galerii v patře,
a pokud bude něco na programu, neprohloupíte,
když si koupíte lístek. Pořádají se tam pravidelné
akce jako festival
nejen jazzové hudby Jazzinec nebo
festival nového cirkusu Cirk - Uff, ale i
divadelní představení, koncerty a
výstavy.
Před Uffem se často
nachází
zajímavé
umělecké výtvory a
celoročně tam stojí několik soch „gepardů“ od
akademického sochaře Michala Gabriela.

8 Cukrárna Kaffe Horn
Nachází se v kulturním centru Uffo a jmenuje se po trutnovském
básníku
Uffo
Hornovi.
Není moc velká, ale mají to tam útulné a je tam moc
příjemná atmosféra. V létě se dá sedět i venku a pozorovat dění kolem. Dělají tam zdravá jídla, ale i sladké
dortíky a kávu. Jestli tam někdy zavítáte, nezapomeňte
si dát zmrzlinové poháry, protože ty jsou opravdu vynikající.
9 Městský park
Místo plné klidu a pohody je hned vedle Lesnické akademie, kousek od náměstí. Můžete tam jít buď na krásnou procházku přírodou, nebo se pokochat historií.
Zvlášť krásně je tam na jaře, kdy rozkvétají keře a krásně
to tam voní, nebo na podzim, když všechno hraje barvami. Nejkrásnější keř je Šacholan Hvězdokvětý neboli
magnolie, který v letním období rozzáří celý park.
10 Bazén
Když prší, nebo je zima, nikdo nemá chuť jít posilovat
ven. Od toho v Trutnově
máme bazén.
Je zaměřený spíš sportovně, ale má výřivku i saunu.
K dispozici je tu jeden velký plavecký bazén s třemi
skokánky a pro ty nejmenší
malý dětský bazének. Rozhodně ho někdy zkuste
navštívit.
Je to super plavák, já jsem rád, že ho tady v Trutnově
máme.
11 Sportbar Up Havel (dříve Sokolovna)
Hned na úvod: nemyslete si, že tady budete muset cvičit
nebo posilovat či co. Teď sem lidi chodí spíš přibírat než
spalovat kalorie a heslo ,,sportem ke zdraví“ tady rozhodně neuznávají. V Sokolovně vaří úžasné pokrmy a
rozhodně neprohloupíte, když sem přijdete. Já osobně
naprosto zbožňuju jejich zákusky: každý je jiný a přímo
se rozplývají na jazyku. Dají se tam pořádat oslavy a
různé jiné akce, a můžete se tam i ubytovat. Takže když
vám zakručí v břichu hlady, rozhodně víte kam zajít. Tak
dobrou chuť.
Kultura

Památky

Příroda

Občerstvení

Sport

Akce

12 Pizzerie La Piazza
Chcete si vychutnat
pizzu pod korunami
stromů, ale počasí
Vám nepřeje? V
tom
případě
zavítejte do restaurace La Piazza, která
se nachází v Horské
ulici. Nemusíte se
ale bát, že vám listy
budou padat do
jídla, protože tento strom je umělý. Pro dospělé tu jsou vína
ze sklípku restaurace, takže nebudete trpět žízní a vychutnáte si jedinečnou chuť. Máte zde na výběr ze 76 druhů pizzy, ale pokud nejste milovníkem tohoto pokrmu, jsou tu také
mořské i sladkovodní ryby, těstoviny, saláty a další italská
jídla.
13 Morový Sloup Nejsvětější Trojice
Byl postaven na náměstí v roce 1704 jako památka na morovou epidemii v roce 1680.
Sloup nese český, německý a latinský nápis, podle kterého jej
nechal postavit trutnovský občan Jan Jiří Najdík. V 16. století
stával v těchto místech pranýř, u kterého se výjimečně i popravovalo.
Já osobně pamatuji, když jsem byl malý, tak vždy v létě jsem
k němu chodil a hrál jsem si zde na honěnou anebo jedl
zmrzlinu. A i když je to teď oplocené, stejně se tam děti doteď honí.
14 Kostel Narození panny
Marie
Je to majestátní stavba kousek
od náměstí, a když je vám
v létě horko, můžete se tam
zajít podívat a zchladit se.
V kostele se nachází oltář svatého Vavřince, varhany
se 755 píšťalami, zvon a věžní
hodiny. Podle nich se ale nedoporučuji řídit, jdou totiž o
pět minut pozadu:-).
Akce
V Trutnově se pořádá spousta zajímavých akcí. Mezi ty nejpopulárnější patří třeba JAZZINEC- série jazzových koncertů konaná v únoru, březnu a dubnu. Oblíbená akce jsou Dračí slavnosti v létě, na závěr kterých se na radnici pověsí drak.
Poté následuje Trutnoff Open Air - festival hudby, který si
rozhodně nesmíte nechat ujít. Sundavání draka se odehrává
v září, kdy se předvede krátké představení a u toho se drak
sundá z radnice. Můžete se zajet podívat i na festival vážné
hudby v říjnu nazývaný Trutnovský podzim. Ale nejlepší je Cirk
-Uff!! Je to moderní cirkus pořádaný v Uffu a je to vždycky
úžasná podívaná.

Mapa s tipy, co vidět či zažít v Trutnově a okolí, byla vytvořena žáky ze ZŠ Komenského Trutnov v rámci projektu Školy pro
šetrnou turistiku za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí.

1 Dům pod jasanem
Pokud rádi něco tvoříte, tohle místo je pro vás jako dělané. V Domě pod jasanem je Museum tkalcovství a různé výtvarné kurzy. Je tam velmi příjemné a uklidňující prostředí a doporučuju se na nějaký ten kurz přihlásit. Můžete si vybrat mezi více aktivitami, třeba tkalcovství, malování na hedvábí, smaltované šperky nebo vinuté perle. Lektorky tam
jsou milé, příjemné a hezky vám to vysvětlí.
V létě si můžete posedět na zahradě, a pokud se vám tu bude líbit, můžete sem děti poslat na výtvarný tábor. Kolem je
krásná krajina a určitě se vám tam bude líbit, i když se tam půjdete jen projít.
2 Cyklostezka Houska u starého Rokytníku
Nová cyklostezka „Houska“ je ideální jak pro rodiny s dětmi tak i pro zkušenější jezdce. Nedávno jsem nový úsek byla
vyzkoušet se svými rodiči na kolečkových bruslích. Asfaltová plocha byla krásně hladká a široká a skvěle se tam jelo. Na
stezce jsou samozřejmě informační tabule i lavičky, kde se můžete stavit na svačinu.
Když tam jedete, uvidíte krásnou krajinu a třeba poznáte nové lidi. Stezku jsem si projela i v zimě na běžkách a bylo to
snad ještě lepší. Takže vřele doporučuji.
3 Farmářské trhy v Trutnově Poříčí
Farmářské trhy se konají každou sobotu a prodávají tam maso, vynikající jogurtové nápoje, ale také domácí sýry, a
samozřejmě ovoce, zeleninu i voňavé pečivo.
Trhy jsou venku a prodejci mají výrobky kvalitní, takže jsou velmi oblíbené.
Doporučuji koupit třeba krkonošské maso Angusto.
4 Studánka u Petříkovic
Krásné výletní místo s milou atmosférou uprostřed lesa. Je tam pitná voda, takže se můžete osvěžit a chvíli posedět
v altánku. Musíte jít až za lyžařský vlek a tam uvidíte penzión Matěj. Před ním zahnete doleva a jdete přímo do kopce

