Doporučuje se ctěným návštěvníkům
ducha i tělo zemdlené občerstvit, přátelské slovo s obsluhou prohodit
či jen krátce spočnouti, dobré mysli nabýti
– pro inspiraci nechť Vám slouží naše –

Platné pro Turistickou chatu Dr. Hrstky
a venkovní posezení na Horním, Prostředním i Dolním nádvoří
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Prosíme ctěné hosty, aby si objednávali u baru. Restaurace je bez obsluhy.

Datum vydání: 10. února 2014

Valašská múdra: • Začínál sem z ničeho a většinu z toho pořád mám. • Když je chlap potichu, přemýšlá. Když nic neříká ženská, je nasratá.

Pravděpodobná
podoba hradu –
kolem roku 1400

Kresba: Rostislav Vojkovský

Vážení hosté,
chtěli bychom Vám poděkovat za
vaši návštěvu naší Turistické chaty
Jste zde
Dr. Hrstky. Vězte, že se nacházíte
na velice výjimečném místě, které
má svou dlouhou historii, jež sahá
až do 13. století, kdy přibližně na
těchto místech stál dolní hradní palác. Z něho pak vedl padací most
do druhé z budov pod Trúbou (horní palác), který stál zhruba v místech dnešní Jaroňkovy útulny.
Hrad Štramberk byl původně jen prostou obytnou
budovou s věží a dvorkem, teprve později rozšířený
o prostorný palác s více místnostmi. Budovy byly podle starého vyobrazení zakončeny ochozy a cimbuřím
a ustupujícími valbovými střechami. Ve sklepech bylo
uschováno víno, potraviny, sušené ovoce, výrobky
nutné k chodu hradu. V patrech byly obytné světnice,
horní patro obývala družina a nepočetná posádka 3–5
mužů střežících hrad.

20 m, sever

Turistická chata Dr. Hrstky
Se stavbou „Rašínovky“, jak se původně chata jmenovala, bylo započato v prvních jarních dnech roku
1925 podle plánů architekta Františka Grossmana
a dne 1. srpna 1925 odevzdal stavitel J. Gregor ze
Zubří chatu k užívání.
V chatě byly v přízemí upraveny dvě společné noclehárny se 14 lůžky – 10 pro pány, 4 pro dámy.
V prvním patře, k němuž byl přístup po valašské verandě, se nacházely 4 pokoje o 12 lůžkách. Chodba
byla vyzdobena zvětšenými fotografiemi typických
štramberských uliček. Lesík před chatou poskytl turistům příjemný chládek. Okolí Rašínovy chaty bylo
dodatečně (1928) vkusnou úpravou hradebního zdiva
doplněno o nádvoří.
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Facebook: „Štramberská Trúba“ a „Hrstkova chata“

• Z najvětší trúby sa najvěc kúří.. • Dobří ludé sa změstnajú aj na stolci a zlým ani lavy nestačijá.

úvod
Jeskyně Slámova sluj
Ale to není zdaleka vše! Při kopání
základů pro chatu Dr. Hrstky byla
v roce 1924 nalezena rozsedlinová
jeskyně o průlezné hloubce přes 50
metrů. Jeskyně byla pojmenována
podle povídkáře a národního buditele Dr. Františka Slámy, který ve
svých povídkách a románech často
zmiňoval podzemní prostory pod
štramberským hradem.
Ke konci roku 2013 zde byly dělány
průzkumy a jeskyně byla nově zaměřena a zmapována. Její hloubka je
51,2 m a činí tak z ní druhou nejhlubší rozsedlinovou jeskyni v ČR.
Prvenství drží Kněhyňská jeskyně s
hloubkou 57,5 m. Vstup do jeskyně
máme přímo ve sklepě!

Ohlédnutí za nedávnou historií

Takto vypadala Chata Dr. Hrstky při převzetí v roce 2009

V dubnu 2009 jsme správu chaty převzali my. Byla po
letech provozu značně zdevastovaná, vybydlená, uvnitř
celá fialová obložená zažloutlým papundeklem a dřevotřískou, s koberci na linoleu i na stolech a interiérem,
který vyhovoval našim bývalým soudruhům v 70. letech.

Průběžně jsme vlastními silami, s „mistrem dřeva“ Lukášem Bubelou, dalšími přáteli a za laskavé finanční pomoci našich partnerů, navrhli a zrekonstruovali interiér
chaty do zcela nové podoby, tak jak ho vidíte kolem sebe
dnes.

Vězte, že využíváním služeb Turistické chaty Dr. Hrstky a Hradu Štramberka nám pomáháte toto
výjimečné místo zachovat a přispíváte nám na obnovu „ducha místa“. Jsme financování jen z toho,
co u nás utratíte a z dotací a darů partnerů Hradu Štramberka. Ještě jednou Vám proto děkujeme za
vaši návštěvu a přejeme vám z Hradu Štramberk jen hromadu krásných zážitků …
Tým VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ a Rytíři Hradu Štramberk

Facebook: „Štramberská Trúba“ a „Hrstkova chata“

www.stramberskatruba.cz
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Nekdy sa sám sebe ptám: Kdo sme? Odkáď sme přišli? Kam míříme? Jaký má smysl lidská existence? Pak si naleju odpověď… a je ně dobře!

= Nápojový lístek =
U

Káva / ČAJ / HORKÉ OVOCE A ČOKOLÁDA

U

cca 0,11 l	Kafe Šupito Presto (Expresso).............................................................................. 30 Kč
cca 0,11 l	Expresso s mlékem................................................................................................. 30 Kč
cca 0,14 l	Kapucín (Cappuccino)............................................................................................. 35 Kč
cca 0,14 l	Moccaccino............................................................................................................... 35 Kč
cca 0,18 l	Čokoláda.................................................................................................................... 30 Kč
cca 0,18 l	Kafe Latté v cuku letu............................................................................................. 35 Kč
cca 0,18 l	Vídeňská káva.......................................................................................................... 39 Kč
cca 0,25 l	Turecká káva............................................................................................................ 30 Kč
cca 0,25 l	Turek v rakouské okupaci (Turecká káva se šlehačkou).................................. 40 Kč
0,3 l Ledová káva.............................................................................................................. 40 Kč
0,3 l Frappé (dle nabídky)............................................................................................... 40 Kč
0,25 l	Čaj, med, citron/ka (nebo 0,5 l).......................................................................... 30 Kč
0,2 l Horké ovoce (6 chutí)............................................................................................ 30 Kč
0,2 l Horká čokoláda tmavá............................................................................................ 40 Kč
0,2 l Horká čokoláda bílá................................................................................................. 40 Kč
0,3 l	Kakao......................................................................................................................... 30 Kč

U

NEALKO NÁPOJE OSVĚŽUJÍCÍ

U

0,1 l	Čepovaná kofola................................................................................................................... 6 Kč
0,5 l Džusy Jupí (příchutě dle nabídky)................................................................................... 30 Kč
0,5 l	Top topic Originál............................................................................................................... 30 Kč
0,5 l	Kofola PET.......................................................................................................................... 30 Kč
0,33 l	Jupík (příchutě dle nabídky)..............................................................................................21 Kč
0,2 l	Capri Sonne (dle nabídky).................................................................................................18 Kč
0,75 l	Rajec neperlivý, jemně perlivý......................................................................................... 30 Kč
0,75 l	Rajec bylinkový (dle nabídky).......................................................................................... 30 Kč

Upozornění:

Ministerstvo zdravotnictví Valašského království varuje – tyto nápoje neobsahují žádný alkohol!
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Facebook: „Štramberská Trúba“ a „Hrstkova chata“

• Sklének a děcek néni nikdy dosť. • Hospoda je jediné místo, kde sa ze savců stanú plazi.

= Nápojový lístek =
PIVO

U

0,3 l............ 15 Kč
0,3 l............ 21 Kč
0,3 l............ 15 Kč
0,3 l............ 15 Kč

Foto: archiv Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s.

0,5 l	Čepovaná 10°..................................................................... 25 Kč
0,5 l	Čepovaná 12° Plzeň.......................................................... 33 Kč
0,5 l	Černý Kozel 10°................................................................. 23 Kč
0,5 l	Radegast Birell 0°............................................................. 23 Kč

U

VÍNO

U

U

0,75 l	Modrý Portugal........................................................................................................... 199 Kč
0,75 l	Rulandské Modré........................................................................................................ 135 Kč
0,75 l	Cabernet Sauvignon.................................................................................................... 120 Kč
0,75 l	Tramín Červený........................................................................................................... 140 Kč
0,75 l	Muškát Moravský........................................................................................................ 120 Kč
0,75 l	Rulandské bílé............................................................................................................. 120 Kč
Na aktuální nabídku vín se neváhejte zeptat obsluhy.
Facebook: „Štramberská Trúba“ a „Hrstkova chata“

www.stramberskatruba.cz
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• Jsi-li churav, je to z vody, proto rychle do hospody. • Kdo špek jí a slivovicu pije, toho ani pantokem nezabije.

= Nápojový lístek =
U

Nápoje alkoholické rozlévané

U

0,05 l	Medovina originál........................................................................................................ 15 Kč
0,1 l	Medovina originál........................................................................................................ 30 Kč
0,2 l	Medovina originál........................................................................................................ 60 Kč
0,1 l	Víno bílé (dle nabídky)............................................................................................... 22 Kč
0,1 l	Víno červené (dle nabídky)....................................................................................... 22 Kč
0,1 l	Svařené víno................................................................................................................ 23 Kč
0,04 l	Slivovice Valašského království................................................................................ 52 Kč
0,04 l	Slivovice zlatá.............................................................................................................. 42 Kč
0,04 l	Slivovice stříbrná........................................................................................................ 42 Kč
0,04 l Hruškovice................................................................................................................... 42 Kč
0,04 l	Rituál s hruškou (hruškovice s kouskem hrušky)................................................. 45 Kč
0,04 l	Jelínkovy ovocné destiláty (dle nabídky)........................................................... od 42 Kč
0,04 l	Praděd, P. Bitter......................................................................................................... 35 Kč
0,04 l	Vodka Absolut.............................................................................................................. 45 Kč
0,04 l	Vodka Stalinovy slzy................................................................................................... 25 Kč
0,04 l	Vodka Amundsen jahoda............................................................................................ 25 Kč
0,04 l Fernet, Fernet Citrus.................................................................................................. 35 Kč
0,04 l Becherovka................................................................................................................... 35 Kč
0,04 l	Myslivec........................................................................................................................ 35 Kč
0,04 l	Rum, Griotka................................................................................................................ 25 Kč
0,04 l	Che Guevara Rum....................................................................................................... 32 Kč
0,2 l Grog.............................................................................................................................. 35 Kč
0,04 l Zelená........................................................................................................................... 25 Kč
0,04 l	Čert (Rum + Griotka)................................................................................................. 25 Kč
0,04 l Gin................................................................................................................................. 55 Kč
0,04 l	Metaxa.......................................................................................................................... 55 Kč
0,04 l	Tulamore Dew, Carolans............................................................................................ 55 Kč
0,04 l	Jack Daniels................................................................................................................. 65 Kč
0,04 l	Tequila stříbrná nebo zlatá........................................................................................ 55 Kč
0,04 l	Valašský penicilin........................................................................................................ 45 Kč
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Facebook: „Štramberská Trúba“ a „Hrstkova chata“

• Kdo sto rokú jí kyselicu, bude dlúho žiť. • Hubě netřeba mýdla, ale dobrého jídla. • Na dobrú polévku sa dycky hosti najdú.

=
U

Jídelní lístek

=

Něco dobrého na zub

U

Předem se omlouváme, že když je vás moc, tak občas nestíháme. Kuchyňka je malinká, nejsme chobotnice a máme
pro vás každý jen dvě ruce. Přesto se vynasnažíme, aby jste byli obslouženi co nejdříve. Děkujeme za pochopení!

Polévky

300 g Gulášová polévka......................................................................................................... 35 Kč
300 g Zabijačková polévka.................................................................................................... 35 Kč
300 g Dršťková polévka........................................................................................................ 35 Kč

Topinky

2 ks	Topinka s česnekem................................................................................................... 25 Kč
2 ks Ďábelská topinka (pálivý ajvar nebo salsa)............................................................. 40 Kč

Studená jídla

200 g	Tlačenka (chléb, cibule, ocet).................................................................................. 45 Kč
100 g	Utopenec 2× zabitý (nakládaný buřt)....................................................................... 40 Kč

Teplá jídla

250 g	Pečené vepřové koleno (křen, hořčice, okurka, beraní roh)............................. 120 Kč
1 ks	Klobáska (hořčice, křen/kečup, oheň/ohřev ve vodě).......................................... 39 Kč
2 ks	Párek (chléb, kečup nebo hořčice).......................................................................... 30 Kč
1 ks	Párek v rohlíku (kečup nebo hořčice)..................................................................... 22 Kč
1 ks	Špekáček (chléb, hořčice, kečup, špetka ohně).................................................... 25 Kč

Bezmasá jídla

1 ks	Nakládaný hermelín (2× beraní roh, chléb)............................................................ 54 Kč
200 g	Müsli se smetanou...................................................................................................... 35 Kč
200 g	Kuskus slaný (sušená rajčata, sušená paprika, česnek, houbové koření, kysaná smetana)......... 52 Kč
200 g	Kuskus sladký (kuskus s mlékem, sušené banány a švestky, rozinky).................................... 52 Kč
200 g	Pohanka slaná (sušená rajčata, sušená paprika, česnek, houbové koření, kysaná smetana)...... 52 Kč
200 g	Pohanka sladká (pohanka s mlékem, sušené banány a švestky, rozinky)................................ 52 Kč
200 g	Krupicová kaše (kaše s mlékem, máslo, kakao)................................................................ 35 Kč
2 ks	Chleba s máslem a marmeládou............................................................................... 25 Kč
2 ks	Chleba s máslem a medem........................................................................................ 25 Kč
2 ks	Chleba se sádlem a škvarky (sádlovo-škvarková pomazánka)............................. 30 Kč

Deserty

2 ks Zamilované štramberské uši (štramberské ucho, šlehačka, toping, přízdoba)............ 35 Kč
100 g	Marlenka....................................................................................................................... 38 Kč

Příloha

1 ks	Pečivo............................................................................................................................. 4 Kč
Facebook: „Štramberská Trúba“ a „Hrstkova chata“

www.stramberskatruba.cz
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•Kdo je k dílu, je aj k jídlu. • Gde sa kúří – kuř, kde sa pije – pij, ale gde sa něco dělá – odejdi, abys nezavázal.

=
U

Jídelní lístek

=

ŠIDIBŘUCHY – Něco malého na zub

U

100 g Arašídy solené............................................................................................................... 20 Kč
60 g	Kešu................................................................................................................................ 29 Kč
50 g	Pistácie........................................................................................................................... 29 Kč
60 g Brambůrky..................................................................................................................... 17 Kč
90 g	Sýrové tyčinky............................................................................................................... 17 Kč
35 g	Kofila............................................................................................................................... 15 Kč
47 g	Tatranka......................................................................................................................... 12 Kč
100 g	Čokoláda......................................................................................................................... 30 Kč
28 g Lentilky........................................................................................................................... 15 Kč
135 g	Štramberské uši............................................................................................................ 35 Kč

U

STUDIUM NA VALAŠSKÉ KRÁLOVSKÉ UNIVERZITĚ

FAKULTA PÁLENÍ A SLIVOVICOVÝCH VĚD

U

Jelínkovy ovocné destiláty

0,01 l	Podle množství probrané látky jeden předmět................................................... od 15 Kč

Obsah studia:
Pod „přísným“ dohledem zkoušejícího profesora na vás čeká nejen teoretická a praktická zkouška studia na této netradiční fakultě Valašské královské univerzity, ale především spousta legrace.
Studium probíhá formou koštu netradičních destilátů. Zpravidla se
koštuje 6 vzorků. Pro zkušené „studenty“ je však možné připravit
košt i z více vzorků. Kromě pověstné valašské slivovice budete
moci dle vašeho výběru ochutnat například jahodovici, malinovici,
douglasku, ostružinovici, hruškovici či jiné vypálené ovoce. Přitom
se dozvíte i mnoho zajímavého o způsobu koštování a historii pálení na Valašsku. Všichni úspěšní studenti získají zápočty a na konci
studia mohou získat třeba i titul DOCTORIS ŠPIRITUS.

Nutno objednat předem. Bližší informace na
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www.balickyzazitku.cz
Facebook: „Štramberská Trúba“ a „Hrstkova chata“

•Když jesť, tož jesť, a když dělať, tož sa schovať. • Neškodí pěknú pěsničku dvakrát zazpívať.

Gastronomie
U

Hostiny, grilování a gastronomické akce U
pod Štramberskou Trúbou
Na Hradě Štramberk grilujeme
téměř každý víkend vepřovou
kýtu nebo selátko, které podáváme tradičně s chlebem a přílohami, anebo se zelím a naším
domácím knedlíkem, jako pravé
hradní knedlovepřozelo.

Areál hradu Štramberk nabízí bezpočet možností pro uspořádání vaší svatební hostiny, oslavy narozenin nebo
výročí, párty, rodinné nebo firemní akce či workshopu.
Jedinečné prostředí dodá vaší akci šmrnc za velice rozumnou cenu. Dle počasí může akce probíhat také venku na
některém ze tří nádvoří hradu. Celková kapacita posezení
v areálu hradu Štramberk je až 182 míst!

+420 774 668 045
truba@valasske-kralovstvi.cz
Facebook: „Štramberská Trúba“ a „Hrstkova chata“

www.stramberskatruba.cz
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• Veselá mysl — okradený doktor. • Uč sa a nečekaj, až zmúdříš zestaráním. • Zemňáčky, trnky a zelé pro Valacha živobytí celé.

pro firmy a skupiny
U

Pronajměte si hrad štramberk

U

Jsme výhradním poskytovatelem veškerých služeb na hradě Štram- Nabízíme vám zázemí našeho hradu
berk. Připravíme vám neopakovatelné programy a aktivity, které Štramberk po celých 365 dní v roce!
můžete zažít pouze na hradě Štramberk.
Je zde bezpočet možností pro vaše firemní akcea oslavy, a to vše v krásném
prostředí bývalého gotického hradu ze
13. století!

Mezi neoblíbenější aktivity
v areálu patří například:
 Oslavy a společenské akce  Grilování
& opékání pod Trúbou  Svatby na Trúbě
 Živá hudba  Noční prohlídky Štramberské Trúby  Slaňování z Trúby 
Střelba z luků a kuší  Dětská hradní
akademie  Honba za Štramberským
pokladem  Pasování na občany Valašského království  Studium na Fakultě
pálení a slivovicových věd  Expedice
do jeskyně pod Chatou Dr. Hrstky 
Projížďky na koních / kočárem / veteránem
 Organizace kompletního zábavného
programu na míru  Organizace vzdělávacích programů & teambuilding

S vašimi objednávkami, rezervacemi a dotazy nás kontaktujte
telefonicky nebo e-mailem. Rádi zodpovíme vaše dotazy,
poradíme a zpracujeme vám nabídku na míru dle vašich
specifických přání a finančních možností.

+420 774 668 045
truba@valasske-kralovstvi.cz
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• Každé ráno zhlédni seznam 50 nejbohatších lidí na světě. Gdyž tam néjsi, běž do práce.• S robú do světa, tajak s žebřem do hory.

Chata Dr. Hrstky
U Je libo pronajmouti si chatu Dr. Hrstky? U
Neváhejte a zdejšího genia loci zakuste!

Co vše pronajmouti lze?
 Restauraci jakož i zázemí kuchyně  Personál,
který vám pomyšlení dělati bude  Dolní klubovnu
k jednání či odpočinku  Plátno, dataprojektor
i ozvučovací zařízení  Gril  Naše hudební nástroje  Sociální zařízení se sprchou jest též součástí

Co jest součástí klubovny?
 Společenská místnost s dřevěnou vestavbou
(k uložení věcí či odpočinku)  Kuchyňka se základní
výbavou  Toaleta a také kout sprchový  Hry deskové
i nástroje hudební  Prostory jsou to příjemně vytápěné  Oba pokoje samostatně uzamykatelné  Provoz
zajištěn celoroční

Dětský koutek v Turistické chatě Dr. Hrstky

U

Ceny mírné: 150 Kč/osoba/den; 200 Kč/osoba/
den se zapůjčením prostěradla a přikrývky či
1 000 Kč/skupina 7 a více osob/den

Přijďte se k nám pobavit
a užít si bohatého programu na chatě

U

 Koncerty a hudební večery – vystoupili zde např.

Tomáš Kočko s orchestrem, britský zpěvák Alasdair Bouch,
maďarský kytarista Sándor Mester, Slávek Janoušek, René
Souček, Camerata, Klika NJ Blues, cimbálovky Radegast
i Pramínky a mnoho dalších…

 Cestovatelské přednášky a besedy, do kterých se
můžete zapojit i vy!

 Projekce – v rámci tematicky tvořených cyklů máte možnost zhlédnout opravdu zajímavé snímky.

Aktuální dění na Turistické chatě Dr. Hrstky sledujte na www.stramberskatruba.cz
nebo na našem Facebooku „Hrstkova chata“ a „Štramberská Trúba“.
Facebook: „Štramberská Trúba“ a „Hrstkova chata“

www.stramberskatruba.cz
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Kapacita posezení v areálu Hradu Štramberk
Areál hradu Štramberk má k dispozici až 182

míst k posezení

Bar

Dolní nádvoří u Dřevjanky
Chata Dr. Hrstky:
na hradbách:

41–52 míst

36 míst

Prostřední nádvoří:

82 míst

Horní nádvoří:

12 míst

ver
20 m, se

Jezte, pijte jako páni,
Hrstkou budete obdarováni!
Za své zde utracené peníze od
nás dostanete Hrstky, kterými
můžete platit při příští návštěvě. Podrobnější informace Vám
podá obsluha u baru. 

Grafické zpracování: Valašské královské grafické studio

Slevy a Bonusy

Pro držitele Pasu VK SLEVA 10 %
z každého Balíčku zážitků
zakoupeného v našich kancelářích

Sleva 100 %

osobám starším 90 let
za doprovodu obou svých rodičů.
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Štramberská Trúba

Partneři:
Vlčkova palírna
z Lačnova

stle
Ca

of

r

k

Jeskyně
Slámova sluj

ts

Vinný sklep
pod Trúbou

hr

Knigh

Chata Dr. Hrstky

Provozovatel:
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ, s. r. o.
Štramberská Trúba, Kopec 77,
742 66 Štramberk, tel.: +420 774 668 045
e-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz, www.stramberskatruba.cz
IČ: 25864033, DIČ: CZ 25864033

ři

Nekuřácká restaurace

Štr a mbe

