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V životě každého z nás se dějí věci, jejichž význam často pochopíme až mnohem později.
Takový pocit jsem měl v okamžiku, kdy jsem se dozvěděl, že se asi staneme „hradními pány“
na jedné z nejnavštěvovanějších památek Moravskoslezského kraje.

Když jsme před mnoha lety organizovali na hradě „Slet strašidel na Štramberské Trúbě“ nebo
jsme hrad vyhlásili „1. Strážním hradem Valašského království“ a svrhli jsme z něho v roce 2001
i samozvaného Valašského krále Boleslava Polívku, vůbec nás tehdy ani nenapadlo, že o něho
jednou budeme taky i pečovat. Dnes nám všechny tyto naše aktivity k získání hradu významně
pomohly… Jestli to je dobře nebo špatně, ukáže čas.
Na první pohled romantika, na ten druhý však pro laika nepředstavitelné množství práce a
starostí. „Každé správné království by však přece mělo mít svůj hrad!“, řekli jsme si nakonec a i
přes řadu problémů, které bude potřeba překonat, jsme se rozhodli vzít provoz hradu do svých
rukou…
A na co se tedy pod naší „hradní správou“ můžete těšit? Nejdříve zprovozníme Jaroňkovu
útulnu tak, aby byla zase aspoň trochu útulná. Kromě prodeje vstupenek si zde budete moci
koupit řadu upomínkových předmětů a dát si kafe nebo čaj.
Potom pro vás chystáme netradiční prohlídky věže a tematické programy. Projekt „Trúba pro 7
smyslů“ vám představí tuto magickou stavbu také třeba jako strašidelnou věž, plnou strašidel
nebo v ní budete moci hledat poklad v rámci dobrodružné globální hry pro všechny majitele
GPS - geocaching. Návštěvu by měly zpestřit i tematické programy v areálu hradu - malování
Trúby, pohádková Trúba, dobrodružná Trúba, apod. Areál hradu bude lákat jak milovníky
historie, kultury, folkloru, hudby, tak příznivce aktivit v přírodě a sportu.
A nakonec bychom chtěli něco udělat i s chatou Dr. Hrstky. Provozovat ji jako plnohodnotnou

1/2

VK bude pečovat o Štramberskou Trúbu
niedziela, 22 lutego 2009 00:00

restauraci vzhledem k celému jejímu stavu bohužel hned nepůjde. Posedět na hradbách u
dobrého piva a s něčím malým na zub však budete moci, jakmile se trochu oteplí.
Větší změny přijdou časem. V této chvíli ještě nemáme ani smlouvu s městem Štramberkem,
které je majitelem hradu a které bude další osud hradu významně ovlivňovat.
Spravovat hrad začneme snad od 1. března, nejpozději od 1. dubna. Na plnohodnotný provoz
nám však prosím poskytněte ještě alespoň 2 měsíce času. Ne vše lze změnit za den, či za
týden.
Těšíme se na Vás a na Trúbě brzy na viděnou!
Tomáš Harabiš
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