CYKLO GLACENSIS 2017
/tisková zpráva/
Region Orlicko - Třebovsko připravuje na dny 19. a 20. května ve spolupráci se
Sdružením obcí Orlicko, městy Lanškroun, Choceň, Vysoké Mýto a Náchod, obcí
Bačetín, DSO Regionem Orlické hory a s okresem kladským 16. ročník mezinárodní
cyklistické akce Cyklo Glacensis 2017. Tato akce zahajuje cykloturistickou sezónu
v česko-polském příhraničí a koná se s finanční podporou zúčastněných regionů a
Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Cyklo Glacensis je jednou z tradičních akcí v našem regionu, která pomáhá při jeho
propagaci a je také inspirací pro další cyklistické výlety. Koná se v nádherném, i když
poměrně náročném terénu a zřejmě proto je tak oblíbená. Všem organizátorům patří náš
velký dík,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
CYKLO GLACENSIS se opakovaně koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického
kraje Romana Línka. „Několik posledních ročníků mi nevycházel termín, ale letos se konečně
těším, že spolu s účastníky alespoň na části trati šlápnu opět do pedálů. Vždy se tu schází
perfektní parta lidí z obou stran hranice a ujeté kilometry v nohách jsou příjemným
spojovacím článkem,“ řekl Línek.
Akce se zúčastní 17 týmů startujících v pátek 19. 5. 2017 ze sedmnácti českých a polských
měst příhraničních regionů. Z českých měst vyjedou týmy z Ústí nad Orlicí, České Třebové,
Brandýsa nad Orlicí, Chocně, Žamberka, Králík, Lanškrouna, Vysokého Mýta, Náchoda a
Bačetína. V každém týmu pojede více než deset cyklistů a po různých trasách dojedou do
cíle symbolicky v blízkosti česko-polské hranice, cíl je v letošním roce v Lanškrouně. Každý
účastník získá na památku tričko a štítek na kolo s logem Cyklo Glacensis 2017.
Akci od prvního ročníku podporuje také Královéhradecký kraj. „Náš kraj se dlouhodobě
prezentuje jako kraj zaslíbený cyklistice. Nabízí trasy všech náročností a také jejich
prostřednictvím prezentuje své historické a kulturní bohatství. Administrativní hranice mezi
oběma východočeskými kraji není pro cykloturisty nijak významná, a proto je tato akce
logickým vyústěním našich snah o společnou propagaci regionu Východní Čechy,“ říká
hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.
Účastníky Cyklo Glacensis přijedou do Lanškrouna podpořit také první náměstci obou krajů.
„Propagace cyklistiky, nejen jako způsobu trávení volného času, ale také jako alternativní
každodenní dopravy do školy, zaměstnání nebo za zábavou, je správná věc. Pro její další
rozvoj je ale nezbytné vytvořit patřičné podmínky, především v rovině bezpečnosti. Podobné
akce dokáží na potřeby cyklistů upozornit, což je dobře,“ vyzdvihuje první náměstek
hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček, který je odpovědný za oblast dopravy.
V cíli v areálu UP Obora Hurt u lanškrounských rybníků je pro účastníky připraven
společenský, kulturní program a sportovní hry ve stylu „her bez katastru“. Svou novou knihu
zde představí kněz Zbigniew Czendlik, vystoupí Lanškrounský ženský pěvecký sbor, dívky s
Pole Dance a kapela Trap. Je zajištěno stravování a ubytování. Každý cyklista se účastní na
vlastním kole a na vlastní zodpovědnost. Návrat je individuální v průběhu soboty a neděle.
Pořadatel a organizátor Region Orlicko-Třebovsko srdečně zve.

