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V roce 2010 se na Trúbě ve Štramberku přeneseme o několik století zpět a podnikneme –
VÝPRAVU DO PAMĚTI – návštěvníci hradu budou mít možnost v rámci pořádaných akcí
zahájit studium na HRADNÍ FAKULTĚ.
Cílová skupina těchto připravovaných akcí jsou ti, kdo aktivně tráví volný čas a mají zájem si
osvojit zapomenuté dovednosti, vědomosti a chtějí si ověřit svou zdatnost.
Počínaje 1. květnem až do prosince 2010 pořádáme na Trúbě ve Štramberku akce, při kterých
se může pobavit, zahrát si a zasoutěžit úplně celá rodina. Kdo se zúčastní alespoň osmi akcí a
získá zápočty, má navíc šanci, že získá titul DrTrubus, vyhraje zajímavou noční prohlídku
Trúby, aj...
Tuto sobotu začínáme „Jarním probuzením", kde si mohou návštěvníci zahrát šachy s aktivními
hráči – hraj a staň se šachovým mistrem, nebo se vrátit se do dětských let a zahrát si jarní hry,
slaňovat z Trúby, shlédnout večerní promítání pohádky „Ať žijí duchové", můžou nahlédnout do
jeskyně „Slámové sluje" a po celý den a noc je možno opékat špekáčky a líbat se pod
rozkvetlou třešní. Otevřeno bude až do hluboké půlnoci!! „V květnu čeká hlavně děti a rodiče
„Návštěva u babky bylinkářky", kde se dozví vše o využití bylin k léčení – babské recepty,
můžou si vyrobit nejen bylinkový polštář, dále zajít na značenou trasu okolo Trúby s
poznáváním obrázků různých květin. Také zde budou odborníci a naučí nás jak pomocí psů
léčit, poznávat psí „nálady" – dle obrázků s výrazy psů, poznávat hlasy psů. Nebude chybět
diskuse na téma jak se chovat k cizím pejskům, povídání o psích plemenech – poznávací kvíz,
jak vybírat pejska – plemeno, štěně, apod.

Naši studenti se mohou těšit také na sportovní akce „Hradní hry" nebo „Zátopkovy schody" .

Některé ze zápočtů byly ušity přímo na míru. Jiné jsou součástí již známých a hojně
navštěvovaných akcí, jako je „Medové království" nebo „Štramberské dýňobraní".
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Rodiny i jednotlivci, kteří chtějí studovat, se mohou hlásit přímo na místě před zahájením akce
v Jaroňkově útulně nebo v Chatě Dr. Hrstky, kde si zakoupí studijní index za cenu 2,- Kč, do
kterého jim profesor-ka po skončení klání udělí zápočet. Dětem by to nemuselo stačit, a tak se
mohou těšit i na drobné odměny a sladkosti.

Zájemci o informace se mohou dotázat i předem, a to prostřednictvím emailu: programy@vala
sske-kralovstvi.cz
, nebo na www.stramberskatruba.cz.

Index ke studiu si můžete prohlédnout ve formátu PDF zde.

Kdy se pobavit a jaké získat zápočty na Trúbě?
Jarní probuzení
Termín 1. května 2010 sobota
Zápočet z – lanologie

Na návštěvě u babky bylinkářky
Termín 15. května 2010 sobota
Zápočet z – bylinkologie

Sympozium uměleckých kovářů na Trúbě
Termín 12.-13. červena 2010 So+Ne
Zápočet z – kovářologie

Medové království
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Termín 17. července 2010 sobota
Zápočet z – medologie

Pokrmy našich předků
Termín 31. července 2010 sobota
Zápočet z – pokrmologie

Hradní hry
Termín 14. srpna 2010 sobota
Zápočet z – hravologie

Honba za štramberským pokladem
Termín 28. srpna 2010 sobota
Zápočet z – pokladologie

Zátopkovy schody
Termín 18. září sobota
Zápočet z – běhologie

Štramberské dýňobraní
Termín 28. září 2010 úterý
Zápočet z – dýňologie

Co se píše v letokruzích
Termín 20. listopadu 2010 sobota
Zápočet z – dřevologie

Za Mikulášem a čertem
Termín 4. prosince 2010 sobota
Zápočet z – koledologie
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