Ohlédnutí za druhým sežraným mamutem
Donnerstag, den 16. August 2012 um 17:00 Uhr

Velevážení a milí návštěvníci naší reálné i virtuální Štramberské Trúby! V sobotu 11.8. proběhlo
v pořadí již druhé novověké sežrání mamuta pravěkého, což je, jak jistě uznáte, pozoruhodná
událost. Dovolte mi tedy, abych Vám průběh akce shrnula do několika tučných řádků, abyste si
to alespoň zpětně mohli řádně vychutnat!

Letošní pravěkou žranici totiž provázelo příznačné počasí. Jakoby se na nebi usnesli, že mamut
se má jíst, když je doba ledová a nikoli vprostřed parného léta. Od brzkých dopoledních hodin
pršelo a na velkolepý dýchánek dorazili jen ti nejotrlejší, což ovšem byla veliká škoda.
Pračlověk se svou rodinkou, který k nám totiž strojem času přiletěl, očekával účast hojnou a ve
svém jeskynním koutě Chaty Dr. Hrstky se tetelil samým nadšením, kdy už si bude moci najít
nové novověké přátele, odvléci si nějakou tu družku a nechat své děti očuchat ty Vaše!

Celá Chata se ponořila do atmosféry staré jeskyně a před ní se na rožni opékalo maso. Vůně
se linula, oheň praskal a všichni odvážní přišedší se mohli potýkat v pravěkých dovednostech,
jako například malba na stěnu nebo "Poznej, co jíš", což byla opravdu zábava, neboť pokrmy
byly neobvyklých tvarů, barev i chutí :) Leckdo se nechal ošálit a například panenku z tygra
šavlozubého myslím nepoznala ani sama šenkérka. Kolem jídla - pochopitelně - panovala dobrá
a družná nálada a dovádiví pralidé bez zábran a předsudků celý dojem ještě umocňovali.
Ostatně, na Trúbě není o přátelskou atmosféru nouze ani když z nebe trakaře padají! Tentokrát
padaly jen dešťové kapky a duchaplné glosy několika neškodných neandrtálců.

Když je omrzelo čekání u krbu, vyrazili na vrcholnou výpravu do ulic města, navštívili svého
přítele z Šipky v Muzeu Zdeňka Buriana, ztropili patřičný povyk a vrátili se zpět do provizorní
jeskyně, aby zde vyčkali příletu časostroje, který je pak odnesl do jejich rodných časů.

Přes nepřízeň počasí tedy akce proběhla v kýžené náladě a nasazení a jediné, co nám
scházelo, byly kroky těch z Vás, kteří se počasí zalekli a k našemu přátelskému ohni
nezavítali... Vězte, milí přátelé, že za špatného počasí zůstává Trúba se svým zázemím,
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Chatou a přátelskou obsluhou, vtipnými zbrojnoši Valašského Království, tou nejlepší destinací!
Budeme se na Vás všechny těšit zase příště, kdy si na své přijdou zejména sportovní nadšenci
a jejich roztleskávači a fanynky - 15. září čekají na zdolání Zátopkovy schody, tak vemte své
indexy z loňska, nahřejte lýtka a šup za námi na kopec!
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