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Milí turisté a Štramberáci,
jak mnozí z Vás již víte, od 1. dubna má areál hradu Štramberk nového nájemce. Stali jsme se
jím my, společnost VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ. Rádi bychom Vás na stránkách Štramberských
novinek průběžně informovali o všem, co s areálem zamýšlíme.

Také nás však zajímají vaše názory a náměty, co by se podle Vás pro zlepšení stavu areálu
mělo udělat. Budeme proto rádi pokud nám je zašlete na níže uvedenou kontaktní adresu nebo
se k nám zastavte osobně na čaj nebo na kávu.
Zatím jen několik odpovědí na otázky, které jsme zaslechli ve štramberských kuloárech…
Co s hradem plánujete?
Chtěli bychom celému hradnímu areálu vrátit jeho genius loci - ducha místa, lépe ho integrovat
do veřejného života obyvatel města Štramberka a obcí celé Lašské brány. Hrad by se měl v
budoucnu stát komunitním místem, kde by se lidé rádi a často scházeli, prostě trávili svůj volný
čas.
Jaké máte plány s Jaroňkovou útulnou?
Postaráme se o to, aby Jaroňkova útulna byla opět útulná. Návštěvníci v ní kromě vstupenek
na Trúbu mohou zakoupit místní suvenýry nebo se občerstvit a posedět. Každý den je zde k
dispozici také denní tisk. Již v blízké budoucnosti by si zde návštěvníci hradu mohli zapůjčit i
stolní hry nejen pro děti, ale i pro dospělé. Již funguje zdarma i bezdrátový internet. Plánujeme
také menší knihovnu, která Vám i turistům nabídne možnost posedět si v hradním areálu s
knížkou.
A co Chata MUDr. Adolfa Hrstky?
Rádi bychom chatu vrátili odkazu MUDr. Adolfa Hrstky a rozvíjeli a organizovali zde turistické
akce, ale chata je ve velice špatném stavu. Záleží také na Klubu českých turistů, jak budou k
plánovaným věcem přistupovat. A také na městu Štramberku, aby investovalo do její
rekonstrukce. Například v kuchyni chaty se nevařilo mnoho let, kromě starého výtahu není
žádné spojení restaurace s kuchyní a celé prostorové řešení chaty je dnes nevyhovující. Chatu
otevřeme v průběhu května. Nejdřív ji však musíme ještě vymalovat a dovybavit kuchyňkou a
stylovým nábytkem. Také se již připravuje posezení na hradbách, které bude hotovo taktéž v

1/2

Hlásání z Trúby

wtorek, 21 kwietnia 2009 00:00

průběhu května.
Jaké akce chystáte?
Program akcí na letošní rok budeme mít hotov do konce dubna. První z nich bude Slet
čarodějnic na hradě 30. dubna. Co je nyní nejdůležitější? Zprovoznit základní činnosti tak, aby
se veřejnost cítila na hradě dobře. Dále uvést areál do pořádku po stavební, ale také duchovní
stránce. Valašské království může vrátit Trúbě ducha, ale o opravy národních kulturních
památek se musí postarat město.
Co dělá Valašské království ve Štramberku? Není Štramberk spíše Lašsko?
Laši jsou bezva a bez va Valaši a s městem Štramberkem spolupracujeme již téměř od začátku
našeho projektu, od roku 1998 a i na Trúbě jsme v minulosti dělali akci pro děti „Slet strašidel
na Štramberské Trúbě“, darovali jsme valašské občanství Václavu Havlovi, svrhli jsme
samozvaného valašského krále Boleslava apod. Svým působením ve Štramberku bychom rádi
navázali na slavnou tradici „přivandrovalců“, kteří učinili Štramberk krásnějším a kulturnějším.
Templáři byli francouzští rytíři, Tataři byli z Mongolska, Jan Jindřich Lucemburský byl mladší
bratr římského císaře a českého krále Karla IV., Bohumír Jaroněk byl ze Zlína, MUDr. Adolf
Hrstka z Heřmanova Městce u Chrudimi, Matěj Tanner z Plzně, Karel Jaroslav Maška z
Blanska, Zdeněk Burian z Kopřivnice…
Tomáš Harabiš z Čeladné
Štramberská Trúba
Kopec 77, 742 66 Štramberk
tel.: +420 774 668 045
mail: truba@valasske-kralovstvi.cz
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