Zveme Vás na Štramberské hradní akce 2014
Thursday, 20 February 2014 17:07

Vážení přátelé, návštěvníci hradu Štramberk, podobně jako v předchozích letech, i letos se
můžete těšit na zábavné a kulturní akce, výstavy, hudební vystoupení, cestovatelské přednášky
a gastronomické akce. Ve věži můžete prostřednictvím stálé expozice „Cesta do paměti
Štramberské Trúby“obdivovat opravdu zajímavou historii hradu Štramberk. Hudební setkání v
turistické Chatě Dr. Hrstky se známými i neznámými hudebními interprety rozšíříme o nové
hudební tváře. Otevřený festival cestovatelských a turistických slideshow a dokumentů „Moje
cesta“ vám představí nové cesty, expedice a zejména ty, kteří je procestovali.

Níže uvádíme pracovní přehled těch hlavních akcí. Vždy aktuální přehled naleznete na našich
www stránkách a na našem FB. Změna programu vyhrazena.

29. března Hradní probuzení
Hradní grilování, jarní hry pro děti, stezka za pokladem.

Více informací zde.
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21. dubna Velikonoční hodování a hradní koupačka
Na Velikonoční pondělí se můžete těšit již na třetí ročník recesní „Hradní koupačky“

Na loňský ročník se podívejte na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3308614303698
59.1073741825.152997728156231&amp;type=1

26. dubna Slet čarodějnic a strašidel na Trúbě – slavnostní zahájení hradní
sezóny
Slet čarodějnic a strašidel, vaření a ochutnávání z čarodějnické kuchyně, soutěže v čarování a
čarodějnictví, závody v létání na koštěti. Sezónu zahájí samotný pan král Valašského království.
Slaňování z Trúby a záchrana princezny ve věži.

Na loňský ročník se podívejte na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3421110292448
99.1073741827.152997728156231&amp;type=1

31.5. - 1.6. Kladivem sem, kladivem tam!
Sympozium uměleckých kovářů na Trúbě+hradní grilování - Dvoudenní kovářské sympozium
doplněná o historické hody. Oslava dovednosti mistrů kovářského umění. Večerní promítání
pod Trúbou. Jarmark domácích výrobků.

Na loňský ročník se podívejte na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3586443675915
65.1073741828.152997728156231&amp;type=1
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2. srpna Slet dravých ptáků na Trúbě
Ukázky dravých ptáků s odborným výkladem jejich pánů – sokolníků. Těšit se můžete na focení
s dravci i na ukázky letů dravých ptáků. Rovněž vystoupí loutkové divadlo a šermíři.

Na loňský ročník se podívejte na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3896683811558
30.1073741833.152997728156231&amp;type=1

13. září Zátopkovy schody – festival pohybu+soutěže v historických a
netradičních sportovních disciplínách!
Běh do schodů na čas dle kategorií. Sportovní sobota pro celou rodinu, tato akce je věnována
odkazu slavných olympioniků paní Dany a Emila Zátopkových. Kromě běhání do schodů bude
připraveno i slaňování z Trúby, šplhání na Trúbu a klání v netradičních sportovních disciplínách!

Na loňský ročník se podívejte na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4095498358343
51.1073741836.152997728156231&amp;type=1

11. října Kejklíři, rytíři, herci a hradní dyňobraní
Zábavná a kulturní vystoupení na nádvoří, řemeslná dílna, výroba jablkových housenek a
hlavně 5. ročník soutěže o nejlepší vyřezávanou dýni.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.419829721473029.1073741837.1529977281562
31&amp;type=1
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6. prosince Setkání Mikulášů a Čertů na Trúbě a předvánoční hodování
Mikuláš a Čert na Trúbě, vánoční zvyky, ukázka tradičních technik výzdoby- jablkový svícen,
vánoční punč, v řemeslné dílně zdobení domácích perníků, vánoční koledy.

Na loňský ročník se podívejte na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4510910950135
58.1073741839.152997728156231&amp;type=1

31. prosince – Silvestr na Trúbě
Oslava konce roku a začátku toho příštího u nás na hradě. Hudební vystoupení, grilování,
zábavný program.

Změna termínů a programu vyhrazena!
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