
Doporučuje se ctěným návštěvníkům  
ducha i tělo zemdlené občerstvit, přátelské slovo s obsluhou prohodit

či jen krátce spočnouti, dobré mysli nabýti
– pro inspiraci nechť vám slouží naše –

platné pro turistickou chatu Dr. Hrstky
a venkovní posezení na Horním, prostředním i Dolním nádvoří

prosíme ctěné hosty, aby si objednávali u baru. restaurace je bez obsluhy.

Zprava Dr. Adolf Hrstka s básníkem petrem Bezručem a pan
em Bárem

.

Datum vydání: 10. února 2014
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vážení hosté,
chtěli bychom vám poděkovat za 
vaši návštěvu naší turistické chaty 
Dr. Hrstky. vězte, že se nacházíte 
na velice výjimečném místě, které 
má svou dlouhou historii, jež sahá 
až do 13. století, kdy přibližně na 
těchto místech stál dolní hradní pa-
lác. Z něho pak vedl padací most 
do druhé z budov pod trúbou (hor-
ní palác), který stál zhruba v mís-
tech dnešní jaroňkovy útulny.
Hrad štramberk byl původně jen prostou obytnou 
budovou s věží a dvorkem, teprve později rozšířený 
o prostorný palác s více místnostmi. Budovy byly pod-
le starého vyobrazení zakončeny ochozy a cimbuřím 
a ustupujícími valbovými střechami. ve sklepech bylo 
uschováno víno, potraviny, sušené ovoce, výrobky 
nutné k chodu hradu. v patrech byly obytné světnice, 
horní patro obývala družina a nepočetná posádka 3–5 
mužů střežících hrad.

turistická chata Dr. Hrstky
se stavbou „rašínovky“, jak se původně chata jme-
novala, bylo započato v prvních jarních dnech roku 
1925 podle plánů architekta Františka Grossmana 
a dne 1. srpna 1925 odevzdal stavitel j. Gregor ze 
Zubří chatu k užívání.
v chatě byly v přízemí upraveny dvě společné noc-
lehárny se 14 lůžky – 10 pro pány, 4 pro dámy. 
v prvním patře, k němuž byl přístup po valašské ve-
randě, se nacházely 4 pokoje o 12 lůžkách. chodba 
byla vyzdobena zvětšenými fotografiemi typických 
štramberských uliček. Lesík před chatou poskytl tu-
ristům příjemný chládek. okolí rašínovy chaty bylo 
dodatečně (1928) vkusnou úpravou hradebního zdiva 
doplněno o nádvoří.

pravděpodobná
podoba hradu –
kolem roku 1400
kresba: rostislav vojkovský

valašská múdra: • Začínál sem z ničeho a většinu z toho pořád mám. • Když je chlap potichu, přemýšlá. Když nic neříká ženská, je nasratá.

20 m, sever

jste zde
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• Z najvětší trúby sa najvěc kúří.. • Dobří ludé sa změstnajú aj na stolci a zlým ani lavy nestačijá.

jeskyně slámova sluj
Ale to není zdaleka vše! při kopání 
základů pro chatu Dr. Hrstky byla 
v roce 1924 nalezena rozsedlinová 
jeskyně o průlezné hloubce přes 50 
metrů. jeskyně byla pojmenována 
podle povídkáře a národního budi-
tele Dr. Františka slámy, který ve 
svých povídkách a románech často 
zmiňoval podzemní prostory pod 
štramberským hradem.
ke konci roku 2013 zde byly dělány 
průzkumy a jeskyně byla nově zamě-
řena a zmapována. její hloubka je 
51,2 m a činí tak z ní druhou nej-
hlubší rozsedlinovou jeskyni v čr. 
prvenství drží kněhyňská jeskyně s 
hloubkou 57,5 m. vstup do jeskyně 
máme přímo ve sklepě!

v dubnu 2009 jsme správu chaty převzali my. Byla po 
letech provozu značně zdevastovaná, vybydlená, uvnitř 
celá fialová obložená zažloutlým papundeklem a dřevo-
třískou, s koberci na linoleu i na stolech a interiérem, 
který vyhovoval našim bývalým soudruhům v 70. letech.

takto vypadala chata Dr. Hrstky při převzetí v roce 2009

úvoD

průběžně jsme vlastními silami, s „mistrem dřeva“ Lu-
kášem Bubelou, dalšími přáteli a za laskavé finanční po-
moci našich partnerů, navrhli a zrekonstruovali interiér 
chaty do zcela nové podoby, tak jak ho vidíte kolem sebe 
dnes.

vězte, že využíváním služeb turistické chaty Dr. Hrstky a Hradu štramberka nám pomáháte toto 
výjimečné místo zachovat a přispíváte nám na obnovu „ducha místa“. jsme financování jen z toho, 
co u nás utratíte a z dotací a darů partnerů Hradu štramberka. ještě jednou vám proto děkujeme za 
vaši návštěvu a přejeme vám z Hradu štramberk jen hromadu krásných zážitků …

tým vALAšskÉHo kráLovství a rytíři Hradu štramberk 

ohlédnutí za nedávnou historií



kávA / čAj / HorkÉ ovoce A čokoLáDA

nápojový Lístek= =

 cca 0,11 l kafe šupito presto (expresso) ............................................................................. 30 kč
 cca 0,11 l expresso s mlékem ................................................................................................ 30 kč
 cca 0,14 l kapucín (cappuccino) ............................................................................................ 35 kč
 cca 0,14 l moccaccino .............................................................................................................. 35 kč
 cca 0,18 l čokoláda ................................................................................................................... 30 kč
 cca 0,18 l kafe Latté v cuku letu ............................................................................................ 35 kč
 cca 0,18 l vídeňská káva ......................................................................................................... 39 kč
 cca 0,25 l turecká káva ........................................................................................................... 30 kč
 cca 0,25 l turek v rakouské okupaci (turecká káva se šlehačkou) ................................. 40 kč
 0,3 l Ledová káva ............................................................................................................. 40 kč
 0,3 l Frappé (dle nabídky) .............................................................................................. 40 kč
 0,25 l čaj, med, citron/ka (nebo 0,5 l) ......................................................................... 30 kč
 0,2 l Horké ovoce (6 chutí) ........................................................................................... 30 kč
 0,2 l Horká čokoláda tmavá ........................................................................................... 40 kč
 0,2 l Horká čokoláda bílá ................................................................................................ 40 kč
 0,3 l kakao ........................................................................................................................ 30 kč

U U

 0,1 l čepovaná kofola .................................................................................................................. 6 kč
 0,5 l Džusy jupí (příchutě dle nabídky) .................................................................................. 30 kč 
 0,5 l top topic originál .............................................................................................................. 30 kč
 0,5 l kofola pet ......................................................................................................................... 30 kč
 0,33 l jupík (příchutě dle nabídky) .............................................................................................21 kč
 0,2 l capri sonne (dle nabídky) ................................................................................................18 kč
 0,75 l rajec neperlivý, jemně perlivý ........................................................................................ 30 kč
 0,75 l rajec bylinkový (dle nabídky) ......................................................................................... 30 kč

neALko nápoje osvěŽujícíU U
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nekdy sa sám sebe ptám: kdo sme? odkáď sme přišli? kam míříme? jaký má smysl lidská existence? pak si naleju odpověď… a je ně dobře!

upozornění:
ministerstvo zdravotnictví valašského království varuje – tyto nápoje neobsahují žádný alkohol!



nápojový Lístek= =

pIvo

 0,5 l čepovaná 10° .................................................................... 25 kč 0,3 l ........... 15 kč
 0,5 l čepovaná 12° plzeň ......................................................... 33 kč 0,3 l ........... 21 kč
 0,5 l černý kozel 10° ................................................................ 23 kč 0,3 l ........... 15 kč
 0,5 l radegast Birell 0° ............................................................ 23 kč 0,3 l ........... 15 kč

U U

U U
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 0,75 l modrý portugal ..........................................................................................................199 kč
 0,75 l rulandské modré .......................................................................................................135 kč
 0,75 l cabernet sauvignon ...................................................................................................120 kč
 0,75 l tramín červený ..........................................................................................................140 kč
 0,75 l muškát moravský .......................................................................................................120 kč
 0,75 l rulandské bílé ............................................................................................................120 kč
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víno

• Sklének a děcek néni nikdy dosť. • Hospoda je jediné místo, kde sa ze savců stanú plazi.

na aktuální nabídku vín se neváhejte zeptat obsluhy.
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nápojový Lístek= =

 0,05 l medovina originál ....................................................................................................... 15 kč
 0,1 l medovina originál .......................................................................................................30 kč
 0,2 l medovina originál .......................................................................................................60 kč
 0,1 l víno bílé (dle nabídky) ..............................................................................................22 kč
 0,1 l víno červené (dle nabídky) ......................................................................................22 kč
 0,1 l svařené víno ...............................................................................................................23 kč
 0,04 l slivovice valašského království ...............................................................................52 kč
 0,04 l slivovice zlatá .............................................................................................................42 kč
 0,04 l slivovice stříbrná .......................................................................................................42 kč
 0,04 l Hruškovice ..................................................................................................................42 kč
 0,04 l rituál s hruškou (hruškovice s kouskem hrušky) ................................................45 kč
 0,04 l jelínkovy ovocné destiláty (dle nabídky) .......................................................... od 42 kč
 0,04 l praděd, p. Bitter ........................................................................................................35 kč
 0,04 l vodka Absolut .............................................................................................................45 kč
 0,04 l vodka stalinovy slzy ..................................................................................................25 kč
 0,04 l vodka Amundsen jahoda ...........................................................................................25 kč
 0,04 l Fernet, Fernet citrus .................................................................................................35 kč
 0,04 l Becherovka ..................................................................................................................35 kč
 0,04 l myslivec .......................................................................................................................35 kč
 0,04 l rum, Griotka ...............................................................................................................25 kč 
 0,04 l che Guevara rum ......................................................................................................32 kč
 0,2 l Grog..............................................................................................................................35 kč
 0,04 l Zelená ..........................................................................................................................25 kč
 0,04 l čert (rum + Griotka) ................................................................................................25 kč
 0,04 l Gin ................................................................................................................................55 kč
 0,04 l metaxa .........................................................................................................................55 kč
 0,04 l tulamore Dew, carolans ...........................................................................................55 kč
 0,04 l jack Daniels ................................................................................................................65 kč
 0,04 l tequila stříbrná nebo zlatá .......................................................................................55 kč
 0,04 l valašský penicilin .......................................................................................................45 kč

Unápoje ALkoHoLIckÉ roZLÉvAnÉU

• Jsi-li churav, je to z vody, proto rychle do hospody. • Kdo špek jí a slivovicu pije, toho ani pantokem nezabije.
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jíDeLní Lístek= =

něco DoBrÉHo nA ZuB

polévky
 300 g Gulášová polévka ........................................................................................................35 kč
 300 g Zabijačková polévka ...................................................................................................35 kč
 300 g Dršťková polévka .......................................................................................................35 kč

topinky
 2 ks topinka s česnekem ..................................................................................................25 kč
 2 ks Ďábelská topinka (pálivý ajvar nebo salsa) ............................................................40 kč 

studená jídla
 200 g tlačenka (chléb, cibule, ocet) .................................................................................45 kč
 100 g utopenec 2× zabitý (nakládaný buřt) ......................................................................40 kč

teplá jídla
 250 g pečené vepřové koleno (křen, hořčice, okurka, beraní roh) ............................120 kč
 1 ks klobáska (hořčice, křen/kečup, oheň/ohřev ve vodě) .........................................39 kč
 2 ks párek (chléb, kečup nebo hořčice) .........................................................................30 kč
 1 ks párek v rohlíku (kečup nebo hořčice) ....................................................................22 kč 
 1 ks špekáček (chléb, hořčice, kečup, špetka ohně) ...................................................25 kč

Bezmasá jídla
 1 ks nakládaný hermelín (2× beraní roh, chléb) ...........................................................54 kč
 200 g müsli se smetanou .....................................................................................................35 kč 
 200 g kuskus slaný (sušená rajčata, sušená paprika, česnek, houbové koření, kysaná smetana) ........52 kč
 200 g kuskus sladký (kuskus s mlékem, sušené banány a švestky, rozinky) ...................................52 kč
 200 g pohanka slaná (sušená rajčata, sušená paprika, česnek, houbové koření, kysaná smetana) .....52 kč
 200 g pohanka sladká (pohanka s mlékem, sušené banány a švestky, rozinky) ...............................52 kč
 200 g krupicová kaše (kaše s mlékem, máslo, kakao) ...............................................................35 kč
 2 ks chleba s máslem a marmeládou ..............................................................................25 kč
 2 ks chleba s máslem a medem .......................................................................................25 kč
 2 ks chleba se sádlem a škvarky (sádlovo-škvarková pomazánka) ............................30 kč

Deserty
 2 ks Zamilované štramberské uši (štramberské ucho, šlehačka, toping, přízdoba) ...........35 kč
 100 g marlenka ......................................................................................................................38 kč

příloha
 1 ks pečivo ............................................................................................................................4 kč

U U

předem se omlouváme, že když je vás moc, tak občas nestíháme. kuchyňka je malinká, nejsme chobotnice a máme 
pro vás každý jen dvě ruce. přesto se vynasnažíme, aby jste byli obslouženi co nejdříve. Děkujeme za pochopení!

• kdo sto rokú jí kyselicu, bude dlúho žiť. • Hubě netřeba mýdla, ale dobrého jídla. • na dobrú polévku sa dycky hosti najdú.
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jíDeLní Lístek= =

šIDIBŘucHY – něco mALÉHo nA ZuBU U

 100 g Arašídy solené ..............................................................................................................20 kč
 60 g kešu ...............................................................................................................................29 kč
 50 g pistácie ..........................................................................................................................29 kč
 60 g Brambůrky .................................................................................................................... 17 kč
 90 g sýrové tyčinky .............................................................................................................. 17 kč
 35 g kofila .............................................................................................................................. 15 kč
 47 g tatranka ........................................................................................................................ 12 kč
 100 g čokoláda ........................................................................................................................30 kč
 28 g Lentilky .......................................................................................................................... 15 kč
135 g štramberské uši ...........................................................................................................35 kč

stuDIum nA vALAšskÉ kráLovskÉ unIverZItě

FAkuLtA páLení A sLIvovIcovýcH věD

jelínkovy ovocné destiláty
 0,01 l podle množství probrané látky jeden předmět .................................................. od 15 kč

obsah studia:
pod „přísným“ dohledem zkoušejícího profesora na vás čeká ne-
jen teoretická a praktická zkouška studia na této netradiční fakul-
tě valašské královské univerzity, ale především spousta legrace. 
studium probíhá formou koštu netradičních destilátů. Zpravidla se 
koštuje 6 vzorků. pro zkušené „studenty“ je však možné připravit 
košt i z více vzorků. kromě pověstné valašské slivovice budete 
moci dle vašeho výběru ochutnat například jahodovici, malinovici, 
douglasku, ostružinovici, hruškovici či jiné vypálené ovoce. přitom 
se dozvíte i mnoho zajímavého o způsobu koštování a historii pále-
ní na valašsku. všichni úspěšní studenti získají zápočty a na konci 
studia mohou získat třeba i titul DoctorIs špIrItus.

•Kdo je k dílu, je aj k jídlu. • Gde sa kúří – kuř, kde sa pije – pij, ale gde sa něco dělá – odejdi, abys nezavázal.

U U

nutno objednat předem. Bližší informace na www.balickyzazitku.cz
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HostInY, GrILování A GAstronomIckÉ Akce
poD štrAmBerskou trúBou

U U

+420 774 668 045
truba@valasske-kralovstvi.cz

GAstronomIe

•Když jesť, tož jesť, a když dělať, tož sa schovať. • Neškodí pěknú pěsničku dvakrát zazpívať.

na Hradě štramberk grilujeme 
téměř každý víkend vepřovou 
kýtu nebo selátko, které podá-
váme tradičně s chlebem a pří-
lohami, anebo se zelím a naším 
domácím knedlíkem, jako pravé 
hradní knedlovepřozelo.

Areál hradu štramberk nabízí bezpočet možností pro uspo-
řádání vaší svatební hostiny, oslavy narozenin nebo 
výročí, párty, rodinné nebo firemní akce či workshopu. 
jedinečné prostředí dodá vaší akci šmrnc za velice rozum-
nou cenu. Dle počasí může akce probíhat také venku na 
některém ze tří nádvoří hradu. celková kapacita posezení 
v areálu hradu štramberk je až 182 míst!
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s vašimi objednávkami, rezervacemi a dotazy nás kontaktujte 
telefonicky nebo e-mailem. rádi zodpovíme vaše dotazy, 
poradíme a zpracujeme vám nabídku na míru dle vašich 

specifických přání a finančních možností.

+420 774 668 045
truba@valasske-kralovstvi.cz

• Veselá mysl — okradený doktor. • Uč sa a nečekaj, až zmúdříš zestaráním. • Zemňáčky, trnky a zelé pro valacha živobytí celé.

meZI neoBLíBenější AktIvItY
v AreáLu pAtŘí nApŘíkLAD:

 oslavy a společenské akce  Grilování 
& opékání pod trúbou  svatby na trúbě 
 Živá hudba  noční prohlídky štram-
berské trúby  slaňování z trúby  
střelba z luků a kuší  Dětská hradní 
akademie  Honba za štramberským 
pokladem  pasování na občany valaš-
ského království  studium na Fakultě 
pálení a slivovicových věd  expedice 
do jeskyně pod chatou Dr. Hrstky  
projížďky na koních / kočárem / veteránem 
 organizace kompletního zábavného 
programu na míru  organizace vzdělá-
vacích programů & teambuilding

pronAjměte sI HrAD štrAmBerkU U

pro FIrmY A skupInY

jsme výhradním poskytovatelem veškerých služeb na hradě štram-
berk. připravíme vám neopakovatelné programy a aktivity, které 
můžete zažít pouze na hradě štramberk.

nabízíme vám zázemí našeho hradu 
štramberk po celých 365 dní v roce! 
je zde bezpočet možností pro vaše fi-
remní akcea oslavy, a to vše v krásném 
prostředí bývalého gotického hradu ze 
13. století!



cHAtA Dr. HrstkY

je LIBo pronAjmoutI sI cHAtu Dr. HrstkY?
neváhejte a zdejšího genia loci zakuste!

co vše pronAjmoutI LZe?
 restauraci jakož i zázemí kuchyně  personál, 
který vám pomyšlení dělati bude  Dolní klubovnu 
k jednání či odpočinku  plátno, dataprojektor 
i ozvučovací zařízení  Gril  naše hudební nástro-
je  sociální zařízení se sprchou jest též součástí

co jest součástí kLuBovnY?
 společenská místnost s dřevěnou vestavbou 
(k uložení věcí či odpočinku)  kuchyňka se základní 
výbavou  toaleta a také kout sprchový  Hry deskové 
i nástroje hudební  prostory jsou to příjemně vytápě-
né  oba pokoje samostatně uzamykatelné  provoz 
zajištěn celoroční

ceny mírné: 150 kč/osoba/den; 200 kč/osoba/
den se zapůjčením prostěradla a přikrývky či 
1 000 kč/skupina 7 a více osob/den

pŘIjĎte se k nám poBAvIt
A uŽít sI BoHAtÉHo proGrAmu nA cHAtě

 koncerty a hudební večery – vystoupili zde např. 
tomáš kočko s orchestrem, britský zpěvák Alasdair Bouch, 
maďarský kytarista sándor mester, slávek janoušek, rené 
souček, camerata, klika nj Blues, cimbálovky radegast 
i pramínky a mnoho dalších…

 cestovatelské přednášky a besedy, do kterých se 
můžete zapojit i vy!

 projekce – v rámci tematicky tvořených cyklů máte mož-
nost zhlédnout opravdu zajímavé snímky.
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Dětský koutek v turistické chatě Dr. Hrstky

• Každé ráno zhlédni seznam 50 nejbohatších lidí na světě. Gdyž tam néjsi, běž do práce.• S robú do světa, tajak s žebřem do hory.

U U

U U

Aktuální dění na turistické chatě Dr. Hrstky sledujte na www.stramberskatruba.cz
nebo na našem Facebooku „Hrstkova chata“ a „štramberská trúba“.



partneři: 

pro držitele pasu vk sLevA 10 % 
z každého Balíčku zážitků

zakoupeného v našich kancelářích

provozovatel:
vALAšskÉ kráLovství, s. r. o.  
štramberská trúba, kopec 77,  

742 66 štramberk, tel.: +420 774 668 045  
e-mail: truba@valasske-kralovstvi.cz, www.stramberskatruba.cz

Ič: 25864033, DIč: cZ 25864033

Vlčkova palírna 
z Lačnova

Vinný sklep
pod Trúbou

Jeskyně
Slámova slujChata Dr. Hrstky

Štramberská Trúba
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K
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Ca
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nekuřácká restaurace

20 m, sever

kApAcItA poseZení v AreáLu HrADu štrAmBerk
Areál hradu štramberk má k dispozici až 182 míst k posezení

Bar

chata Dr. Hrstky: 
41–52 míst

Dolní nádvoří u Dřevjanky 
na hradbách:
36 míst

prostřední nádvoří: 
82 míst

Horní nádvoří:
12 míst

sLevY A BonusY

jezte, pijte jako páni,
Hrstkou budete obdarováni!
Za své zde utracené peníze od 
nás dostanete Hrstky, kterými 
můžete platit při příští návště-
vě. podrobnější informace vám 
podá obsluha u baru. 

sleva 100 %
osobám starším 90 let

za doprovodu obou svých rodičů.


