Vize 2015 aneb na co se můžete těšit na Trúbě když všechno dobře dopadne
Mittwoch, den 15. Oktober 2014 um 17:45 Uhr

Vážení přátelé, návštěvníci a Štramberáci, ještě před pár dny jsme skoro balili kufry a dívali se
po nějakých jiných vhodných prostorách ve Štramberku, kde bychom dále působili a mohli něco
smysluplného dělat. I když ještě zdaleka není vyhráno, situace se výsledkem voleb ve
Štramberku otočila o 180°. A pokud nám budete držet palce a vše dopadne dobře, ve
Štramberku a na Trúbě se nakonec budete mít opravdu na co těšit i příští rok!

Na rok 2015 máme pro vás kromě návratu k standardně nadstandardnímu provozu a kulturnímu
programu připraveny dva pěkné projekty. V rámci jednoho bychom pro pro děti pořídili
technické zázemí a vybavení k realizaci živých naučných programů - například kovářskou
výheň, hrnčířský kruh či historické kostýmy. Školy a děti se prostřednictvím těchto programů
zajímavou a živou formou seznámí s historií, řemesly, tradicemi a přírodou Štramberka, Beskyd
a Valašska. Půjde zejména o programy historické, řemeslné, výtvarné a přírodovědné.

Druhý projekt podpoří naše sokolníky, jejich opeřené svěřence a pomůže šířit osvětu o tomto
umění zejména mezi děti a mládež. Káča, Tibi, Hariska, jak oslovují své opeřené lásky sokolníci
Monti s Miluškou budou mít možná nové voliéry, naší sokolníci víc času na jejich výcvik a nová
vystoupení :-)

Vsadím se, že jste určitě nevěděli, že organizace UNESCO zařadila 16.11.2010 sokolnictví na
světový seznam nehmotného kulturního dědictví. Sokolnictví je totiž již 4000 let staré umění.
Dovednosti a postupy potřebné k držení a výcviku dravců předávali otcové svým dětem po

1/2

Vize 2015 aneb na co se můžete těšit na Trúbě když všechno dobře dopadne
Mittwoch, den 15. Oktober 2014 um 17:45 Uhr

stovky generací. V úmluvě UNESCO se signatářské země zavazují chránit tradice, jako jsou
tradiční dovednosti nebo znalosti a rituály, ruční práce, písně, tance, umění a poezie nebo
postupy a know-how vztahující se k přírodě. "Tradiční sokolnictví je výjimečné v tom, že splňuje
všechny tyto aspekty" řekl Frank Bond, prezident Mezinárodní asociace pro sokolnictví a
ochranu dravců.

My se tyto tradice chránit snažíme a doufáme, že stejný postoj k nim budou mít i naši partneři a
podaří se podporu nalézt i u nového vedení města Štramberka.

Těší se na Vás Rytíři hradu Štramberk
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