Sladké léto a prázdniny na Štramberské Trúbě
czwartek, 01 lipca 2010 08:08

Zatímco ostatní hrady si teprve protírají oči po zimním spánku, Trúba, která již déle než rok
NIKDY tak docela NESPÍ, vás plná života očekává s otevřenou náručí!
A v létě s očima dokořán a na šťopkách! Projekt „Trúba 365 dní v roce“ je spolehlivou zárukou,
že můžete přijít takřka kdykoli a rozhled z výšin nadoblačných vám bude umožněn! S dlouhými
večery přichází i možnost si v soukromí – neb turistů k večeru ubývá – vychutnat například
západ slunce anebo pohled na pohádkově rozsvícený noční Štramberk!
Stejně tak je možné si vlastnoručně v kteroukoli denní dobu (v rámci provozu Chaty) opéct
špekáček či klobásku na ohništi u Chaty Dr. Hrstky, tuto ryze prázdninovou aktivitu si okořenit
hrou na kytaru či africký buben a z vlastní zkušenosti mohu říci, že málokterá relaxace dosahuje
na pocit ze spočinutí zemdleného těla v pohodlných rybářských křesílkách a sledování klesání
slunce za stráně Oderských vrchů na západě výhledu z hradeb štramberského hradu…
Vychlazené pivečko po pravici… vonící klo-báseň nad vonícím ohněm… lehký večerní vánek ve
vlasech (…krásnivé dámy, která vás po celý den provázela po okolních kopcích… :)…),
nostalgické drnkání do strun sladkého dřeva…
…a vědomí, že se například už 17. července můžete těšit na další víkendový seminář na naší
Hradní fakultě… zmíněného data budete mít možnost získat zápočet z medologie, což je velmi
oblíbený předmět všech mlsalů z blízka i z dálky – hrad se rozebzučí a sladce rozvoní, včelaři
nás poučí o všem, co k získávání té výjimečné a zdravé pochoutky patří a sami si své poznatky
budete moci zrekapitulovat u hradní profesorky a získat tak razítko do svých indexů! (čtěte více
v novinkách Trúby: Studium na štramberské hradní univerzitě )
Zkrátka…kdo sladký život na Trúbě neochutná…nepochopí…
Těšíme se na vás!
(VV)
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