Štramberská Trúba je 4. nejkrásnější památka ČR
Pátek, 15 Duben 2011 12:26

Anketa serveru iDNES.cz a MF DNES skončila a výsledky jsou jednoznačné a úžasné! V tomto
celostátním kole, kterého se zúčastnilo 6 nejkrásnějších památek celé republiky, vyšla
Štramberská Trúba na skvělém 4. místě! Netřeba dodávat, že jsme porazili mnoho velkých a
krásných hradů a zámků a že jen „o kousek“ jsme se umístili za úžasným Chrámem sv.
Barbory v Kutné hoře a krásným Zámkem Český Krumlov.
Anketu na plné čáře vyhrál Hrad
Buchlov, kterému samozřejmě velice gratulujeme a se kterým již domlouváme družbu v rámci
našich dvou nejkrásnějších hradů na Moravě a Slezsku :-)
Jak anketa dopadla můžete vidět zde .
Věříme, že hlasování mohlo být ještě o něco úspěšnější, kdyby si dali fotografové větší práci s
vyfocením všech zúčastněných památek. Protože, jak si někteří z vás určitě všimli, fotka,
kterou v anketě prezentovali Štramberskou Trúbu, není moc reprezentativní a navíc ji ještě
museli digitálně upravit. Můžete tak na ni vidět, jak někdo slaňuje z Trúby, ale místo toho
člověka je tam jen šmouha, a nadruhou stranu tam třeba neuvidíte část drátu, který vede mezi
chatou Dr.Hrstky a Jaroňkovou útulnou :-) Ovšem jak šlo vidět, těmito fotografickými
nedostatky trpěly téměř všechny památky. Holt nezbývá než doufat, že příště nás ukážou v
celé naší kráse.
Velice si vážíme podpory všech, kteří nám dali své hlasy! Jsme velice rádi, že jsme mohli
dokázat, že krása není jen v tom, co člověk vidí, ale zejména v tom, co cítí a jak na něj věci
působí, a tím konkurovat napohled mnoha krásnějším památkám. Skrze všechno, co jsme
doposud za dvouletou činnost na Hradě Štramberk zvládli, cítíme veliké zadostiučinění právě
díky vaší podpoře. A věřte, že i nadále nepolevíme a uděláme vše pro to, aby pro vás byla
Štramberská Trúba tím pravým „rájem na Zemi“.
Nakonec bych chtěl poděkovat celému týmu VK, který má neoddiskutovatelné zásluhy na tom,
jak lidé dnes Štramberskou Trúbu vnímají.
Ještě jednou díky všem a srdečně vás všechny zveme na náš 4. nejkrásnější hrad v České
Republice.
JB
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