
POLECAMY SZANOWNYM GOŚCIOM  
ducha i ciało zmęczone posilić, zamienić dobre słowo z personelem

lub tylko krótko odpocząć, dobrych myśli nabyć
– za inspirację niechaj Wam służy nasze –

wzbogacone zmienianą Codzienną ofertą – szczegóły do dyspozycji przy barze

Prosimy o składanie zamówień przy barze, samoobsługa!

Sprawozdanie Dr Adolf Hrstka z poetą Petrem Bezručem
 i pan

em Bárem
.



KArtA NAPOjóW= =

Kawa „Šupito Presto” – Espresso 28 CZK
Espresso s mlekiem 28 CZK
Kapucyn – Cappuccino 28 CZK
Moccaccino 28 CZK
Czekolada 28 CZK
Kawa Latté v oka mgnieniu 28 CZK
Kawa wiedeńska – Presso s mlekiem i bitą śmietaną 35 CZK
Kawa parzona 28 CZK
turek w niewoli austriackiej
 – Kawa parzona z bitą śmietaną 35 CZK
Herbata, miód, cytrynka 0,25 l lub 0,5 l 28 CZK
Gorące napoje owocowe (smaki wg oferty) 28 CZK
Gorzka czekolada ciemna 35 CZK
Gorzka czekolada biała 35 CZK
Kakao 0,3 l 30 CZK

U U

Kofola z beczki 0,1 l 5 CZK
Soki jupí (smaki wg oferty) 0,5 l 30 CZK 
top topic Originál – Wine Flavoured Limonade 0,5 l 30 CZK
Kofola PEt – Kofola Original PEt 0,5 l 29 CZK
jupík (smaki wg oferty) 0,33 l 21 CZK
Capri Sonne (smaki wg oferty) 0,2 l 18 CZK
Woda mineralna rajec niegazowana,
lekko gazowana 0,75 l 26 CZK
Woda mineralna rajec smakowa  
(smaki wg oferty)  0,75 l 29 CZK

NAPOjE BEZALKOHOLOWEU U

KAWA / HErBAtA / GOrĄCE NAPOjE 
OWOCOWE I CZEKOLADA



Szczerze polecamy odwiedziny w 

DiStillery lanD!

ekSkurSje o Smaku 
i zapachu śliwowicy!

ruDolF jelÍnek a.s.
razov 472, 763 12 VizoVice

tel.: +420 577 686 119, fax: +420 577 452 777
e-mail: exkurze@rjelinek.cz

web: www.rjelinek.cz

• centrum zwiedzania
• zwiedzanie
• videofilm
• muzeum r. jelÍnka 
• degustacja wyrobów
• ekskursje dla fachowców
• upominek dla zwiedzających
• sklep firmowy
• firmowe prezentacje i rauty
• imprezy prywatne
• zapewnienie zakwaterowania

KArtA NAPOjóW= =

red Bull  40 CZK
Mojito Virgin 0,4 l 40 CZK

PIWO

StUDIA NA KróLEWSKIM
UNIWESYtECIE WOŁOSKIM

WYDZIAŁ GOrZELNI
I NAUK SLIWOWICOWYCH 

Z beczki 10° – radegast 0,5 l 21 CZK 0,3 l 13 CZK
Z beczki 12° Plzeň 0,5 l 29 CZK 0,3 l 17 CZK
Černý Kozel 10° 0,5 l  21 CZK 0,3 l 13 CZK
radegast Birell (bezalkoholowe) 0°
 0,5 l  21 CZK 0,3 l 13 CZK

Destylaty owocowe jelinka: według ilości opanowanego
materiału z jednego przedmiotu 0,01 l od 15 CZK

U U

U U



KArtA NAPOjóW= =

Orygialny miód pitny 0,05 l 15 CZK 0,1 l 30 CZK 0,2 l 60 CZK
Białe wino 0,2 l 24 CZK
Czerwone wino 0,2 l 24 CZK
Grzane wino 0,25 l 30 CZK
Śliwowica VK 0,04 l 52 CZK
Śliwowica złota 0,04 l 42 CZK
Śliwowica srebrna 0,04 l 42 CZK
Gruszkówka 0,04 l 42 CZK
rytuał z gruszkówką 0,04 l 45 CZK
Destylaty owocowe jelinek (wg oferty) 0,04 l od/from 42 CZK
Praděd 0,04 l 35 CZK
Vodka Absolut 0,04 l 40 CZK
Fernet, Fernet Citrus 0,04 l 29 CZK
Becherovka 0,04 l 29 CZK
Myslivec 0,04 l 26 CZK
rum, Griotka 0,04 l 22 CZK 
Grog 0,2 l 30 CZK
Zelená – Peppermint 0,04 l 22 CZK
Čert (rum + Griotka) 0,04 l 22 CZK
Gin 0,04 l 40 CZK
Metaxa 0,04 l 45 CZK
jameson, tulamore Dew, Carolans 0,04 l 45 CZK
Ballantine’s, red Label, Grant’s 0,04 l 45 CZK
jack Daniels 0,04 l 60 CZK
tequila srebrna lub złota 0,04 l 50 CZK
Mojito 0,4 l 60 CZK

U UNAPOjE ALKOHOLOWE 



KArtA NAPOjóW= =

=Czego jeszCze u nas możeCie zaznać...
Kupić bilet na Trubę  
dorośli: 35 CZK, dzieci od 6 do 15 lat: 25 CZK
zwiedzić Trubę tradycyjnie i nietra-
dycyjnie (nocą, z programem i pod.)
Przyjemnie odpocząć i posilić się…
zjechać na linie na zewnątrz lub 
wewnątrz Truby…
na murach miejskich opiekać 
kiełbaski…
odkrywać piękno, smaki i tajemnice 
sztramberka spakowane do naszych 
Pakietów Wrażeń…

•

•

•
•

•

•

zorganizować własną imprezę kultu-
ralną, towarzyską lub firmową…
Wynająć Trubę lub schronisko 
Dr. Hrstky na własne imprezy 
i uroczystości; 
Podłączyć się do naszego 
bezprzewodowego internetu… 
zagrać w gry planszowe – chińczyka, 
szachy i inne; 
swoje wesele tutaj zorganizować…

•

•

•

•

•
Szczegółowe informacje poda personel schroniska

NAPOjE ALKOHOLOWE
W BUtELKACHU U

Modrý Portugal (czerwone wino)   0,75 l 199 CZK
rulandské Modré (czerwone wino)  0,75 l 135 CZK
Cabernet Sauvignon (czerwone wino)  0,75 l 120 CZK
tramín Červený (białe wino)   0,75 l 140 CZK
Muškát Moravský (białe wino)   0,75 l 120 CZK
rulandské bílé/šedé (białe wino)   0,75 l 120 CZK
Śliwowica VK  0,2 l 241 CZK 0,7 l 437 CZK
Likier Příborská Freudovka 0,2 l 199 CZK 0,7 l 290 CZK 
Destylaty owocowe jelinek  
(wg oferty)    0,2 l & 220 CZK
suché = wytrawne 
polosuché = półwytrawne
polosladké = półsłodkie



jADŁOSPIS= =

NASZE DANIA

ŠIDIBŘUCHY – OSZUKAjBrZUCH

Zupa gulaszowa ........... 0,3 l, chleb 39 CZK
Pieczona golonka wieprzowa .......... 100 g, pieczywo, chrzan, musztarda, ogórek, papryka – baranie rogi 45 CZK
Grzanka z czosnkiem ........... 2 szt. chleb, czosnek 22 CZK
Grzanka diabelska ........... 2 szt. chleb, ostry ajvar lub salsa 39 CZK 
Kiełbaska ........1 szt., chleb, musztarda, chrzan lub ketchup, z grila lub z wody 45 CZK
Parówka .............. 2 × parówka, chleb, ketchup lub musztarda 29 CZK
Hot Dog ......... 1 szt., ketchup lub musztarda 22 CZK 
Opiekana parówka (špekáček) ........... 1 szt., chleb, musztarda, ketchup, trochę ognia 25 CZK
Salceson ............ 200 g, chleb, cebula, ocet 45 CZK
Utopenec – marynowana parówka ............ 100 g marynowanej parówki, chleb 35 CZK
Marynowany camambert .............1 szt. camambret, 2 × papryka – baranie rogi, chleb 54 CZK
Musli z śmietaną ............. 0,2 l śmietany,musli 35 CZK 
Kuskus słony ............. Kuskus, suszone pomidory, suszona papryka, czosnek, przyprawy grzybowe, kwaśna śmietana 52 CZK
Kuskus słodki ............. Kuskus s mlekiem, suszone banany i śliwki, rodzynki  52 CZK
Kasza gryczana słona .......... Kuskus, suszone pomidory, suszona papryka, czosnek, przyprawy grzybowe, kwaśna śmietana 52 CZK
Kasza gryczana słodka .......... Kuskus z mlekiem, suszone banany i śliwki, rodzynki 52 CZK
Kaszka manna ............Kaszka manna na mleku, masło, kakao 30 CZK
Chleb z dżemem ............. 2× chleb, masło, dżem 23 CZK
Chleb z miodem ................2× chleb, masło, miód  23 CZK
Chleb ze smalcem i skwarkami ...............2× chleb, smalec ze skwarkami 28 CZK
Zakochane sztramberskie uszy ................ 2× sztramberskie uszy, bita śmietana, toping, dekoracja 35 CZK

U

U

U

U

Marlenka – Honey cake 38 CZK
Orzechy ziemne solone 14 CZK
Chipsy ziemniaczane 17 CZK
Paluszki serowe 17 CZK
Chrupki 17 CZK
Milena (czekoladka) 15 CZK

Fidorka (wafel) 15 CZK
Miňonky (wafelki w czekoladzie) 15 CZK
Milka (czekolada) 35 CZK
Lentilki 17 CZK
Sztramberskie uszy 32 CZK



OGŁOSZENIA

Szanownej publiczności podajemy niniejszym
do wiadomości i szczerze polecamy:

!!! PAKIETY WRAŻEŃ !!!
Macie ochotę Wasz wolny czas spędzić jak najradośniej

i jak najprzyjemniej? Czy dostojna publiczność chce 
poznać coś nowego i czegoś nowego się nauczyć?

To wszystko oferują te Pakiety. Co więcej Wasz umysł 
podrażniony uwarunkowaniami rynkowymi znajdzie tu 
wiele dobrego dla ciała i ducha Waszego. U nas możecie 

przeżyć to, o czym dotychczas tylko marzyliście...
• adrenalina • sport • gastronomia  

• uroda & relaks • spokój • programy dla firm • 
wycieczki

Każdy tu może sobie do woli wybierać. Pełną ofertę powyższych 
Pakietów, jak i tych najbardziej ulubionych znajdziecie pod adresem:

www.balickyzazitku.cz
Szczegółowych informacji udzieli personel Schroniska Turystycznego

Dr. Hrstky lub Pakiety Wrażeń można nabyć na stronach:
www.balickyzazitku.cz, w dni robocze od 8.00 do 16.30 pod nr telefonu: 

+420 571  655  196, e-mailem: info@balickyzazitku.cz,
poza godzinami pracy w przypadkach nie cierpiących zwłoki pod nr: 

+420 774  688  011
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Dla posiadaczy Paszportu
Królestwa Wołoskiego rabat 10 % 
dla każdego Pakietu wrażeń
zakupionego w naszych biurach

Administrator:
CK 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

W 1925 roku sztramberski oddział Klubu Czechosłowackich Turystów obchodził 30 rocznicę swej działalności. Z tej okazji członkowie oddziału 
oddali do użytku 2 obiekty – odrestaurowane schronisko „Jaroňki” pod Trubą (dawniej „U Mědínků”) oraz nowo wybudowane schronisko „Chatę 
Rašínova” (dziś Dr Hrstky). Decyzję o realizacji budowy podjęto na walnym zgromadzeniu oddziału KCzT pod koniec 1924 roku, przy czym „Raši-
nówka” – jak pisze Hrstka – „będąc wybudowana w stylu typowej sztramberskiej chaty drewnianej, wkomponowała by się i łączyła odpowied-
nio z dotychczasowymi obiektami pod Trubą z najstarszej części Sztramberka – na twierdzy”.

Budowę Rašínovky rozpoczęto z wiosną roku 1925 roku wg planów architekta Franciszka Grossmana i dnia 1 sierpnia 1925 budowniczy 
J.Gregor z Zubři przekazał oddziałowi i społeczności turystycznej schronisko do wykorzystania. W czasie kopania fundamentów pod schroni-
sko odkryto w wapiennej skale jaskinię, której dno sięgało na głębokość 60 m, a więc na poziom sztramberskiego rynku. Pokład nazwano „Po-
kładem Slámy” na cześć dawnego śląskiego działacza i pisarza, autora powieści „U Trúby štramberské”, „Rytíř Kobylka”. V nowym schronisku 
zarezerwowano pomieszczenie, w którym w razie poprawy sytuacji finansowej oddziału można by zbudować wejście do odkrytej jaskini. 

Dnia 8 sierpnia zrekonstruowane schronisko „U Mědínků” i nowe schronisko zostały w obecności wielu przedstawicieli czechosłowackiej 
turystyki po uroczystych przemówieniach prezesa Klubu Czechosłowackich Turystów w Pradze dr Jiřího Gutha-Jarkovského i posła Jaromíra 
Špačka oddane do użytku czeskiemu społeczeństwu. Pierwsze zostało nazywane Schroniskiem Jaroňka , drugie Schroniskiem Rašiny.

Po II wojnie światowej zmieniono nazwę Rašinówki na Schronisko Dr. Hrstky.
Należy jeszcze dodać, ze budowla stoi w miejscu dawnego tzw. dolnego pałacu zamkowego, z którego prowadził most zwodzony do drugiej 

budowli pod Trubą (górny zamek), który stał mniej więcej (naprawdę tylko w mniej więcej, zdecydowanie nie jest dokładną kopią planu obiektu 
– dotyczy to także schroniska Dr. Hrstky), w miejscu dzisiejszego schroniska Jaroňki.

Schronisko turystyczne Dr. Hrstky – historia

Partneři: 

Tomáš Harabiš
školník

KAMPUS
ZÁŽITKOVÉ UNIVERZITY

A ZÁŽITKOVÉ ŠKOLY

Vlčkova palírna 
z Lačnova

Vinný sklep
pod Trúbou

Jeskyně
Slámova slujChata Dr. Hrstky

Štramberská Trúba


