Spolek Rytíři hradu Štramberk přijímá nové členy
Sobota, 27 Červen 2015 10:03

Vážení přátelé, fandové a návštěvníci hradu Štramberka,

začíná se psát nová kapitola v historii hradu. Omlouváme se Vám za to, že v posledních
týdnech jsme vás neinformovali o aktuálním dění, ale měli jsme plné ruce práce se stěhováním
hradu, který musel provozovatel hradu, společnost Valašské království do konce května vyklidit.
Náš spolek Rytíři hradu Štramberk však na hradě dále působí a všemi svými silami a prostředky
usiluje o jeho důstojný provoz. Je nás však málo, naše kapacity jsou přetíženy a potřebujeme
vaší pomoc a podporu. Nabíráme proto nové členy, kteří jsou ochotni nám s hradem pomoci.
Jedná se o dobrovolnickou činnost jejimž cílem je rozvoj hradu Štramberka a jeho důstojný
provoz. Podrobněji jsou cíle a aktivity popsány zde na http://www.stramberskatruba.cz/cs/stra
mberska-truba/rytiri
.

- Potřebujeme pomoci zejména s agendou a administrativou spolku. Vyřizování emailů, psaní
novinek a článků a zajištění administrativy kolem činnosti spolku.

- Uvítáme právní pomoc v bitvě s radními, kteří nejednají z pozice práva, ale moci a neustále
porušují základní občanská práva a zneužívají svých úředních nebo politických funkcí k
prosazování svých osobních zájmů. Tímto svým jeednáním dlouhodobě poškozují Hrad
Štramberk a jeho návštěvníky a partnery, kteří se podílejí na jeho provozu, aktivitách a
programu.
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- Uvítáme finanční pomoc. Spolek nemá žádné komerční aktivity a jeho činnost je financována
pouze z členských příspěvků, darů a grantů. Všichni víme, že bez peněz to nejde. Snažíme se
je získat oslovováním partnerů, pro které má rozvoj hradu Štramberk nějaký smysl. Pokud
můžete, podpořte náš spolek finančně i vy. Přispívat můžete převodem/vkladem na účet
2616757369/0800 u České spořitelny. Ke vkladu prosím napište do poznámky své jméno,
kontakt na vás a my vás odměníme "Děkovným listem". Pokud jste firmou, obcí nebo jinou
právnickou osobou, prosím kontaktujte nás pro individuální formu spolupráce na emailu harabi
s@valasske-kralovstvi.cz
nebo telefonicky na čísle +420777 556 021.

Pro další informace a zájem o členství nás kontaktujte na emailu truba@valasske-kralovstvi.cz
.

Těšíme se na Váš zájem!

Za spolek Rytíři hradu Štramberk

Předseda Tomáš Harabiš
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