
                              

V Ústí nad Orlicí, 12.4.2009 
T i s k o v á   z p r á v a 

ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA CYKLO & IN-LINE STEZKÁCH 
v Regionu Orlicko – T�ebovsko 

17. dubna 2009  

Region Orlicko – T�ebovsko v pátek 17. dubna 2009 zahajuje sezónu na cyklo&in-line 
stezkách. 

Pro cyklisty, brusla�e a všechny p�íznivce Regionu Orlicko – T�ebovsko je p�ipraven bohatý 
kulturní i sportovní program.  
Akce bude zahájena v 15:30 hodin v areálu u zimního stadionu v Ústí nad Orlicí vypušt�ním 
balónk� se stuhou „Zahájení sezóny“ za p�ítomnosti nám�stka hejtmana Pardubického kraje 
Romana Línka a krajského radního Petra Šilara. 
V 16 hodin bude start cyklo a in-line okruhu a sout�ží pro malé brusla�e.  
Cyklo i in-line trasa kon�í v areálu aktivní turistiky v Cakli, kde bude pro sout�žící p�ipraveno 
malé ob�erstvení. Brusla�i se do cíle dostanou po stezce na Lanšperk a zp�t. Cyklisté navíc pojedou 
po cyklotrase p�es Valdštejn a Žampach. 
Na h�išti u zimního stadionu p�edvedou své um�ní d�ti z in-line školi�ky, p�edstaví se spolek  
C-Dance a pro pobavení zahraje kapela Ha�a Pa�a.  
Ve freestylové exhibici své triky p�edvedou kluci z FFT Bikecentra, špi�kový jezdec v aggressive 
in-line Jirka Tomášek a skateboardisté. Krom� toho si zájemci budou moc zap�j�it a vyzkoušet nové 
modely bruslí Rollerblade v Test centru HEPA. Pro d�ti jsou p�ipraveny sout�že na bruslích i bez 
bruslí, za které dostanou drobné odm�ny.  
Program u zimního stadionu by m�l být ukon�en v 18:30 hodin. Tím ovšem samotná akce ješt�
nekon�í. Návšt�vníci se mohou p�emístit do areálu v Cakli kde je p�ipraveno promítání videí o 
bajkingu a fotografií z cykloexpedice na Kubu pod názvem KUBA COLO RON. 

Zahájení sezóny na cyklo&in-line stezkách se bude konat v�bec poprvé. Byli bychom rádi, kdyby se 
„Zahájení sezóny“ stalo ve�ejností vyhledávanou akcí a mohli jsme ji spole�n� s „Ukon�ením 
sezóny“ za�adit do tradi�ních akcí Regionu Orlicko – T�ebovska.  

Bližší informace:  
Management OHGS s.r.o. 
RNDr. Renata Šedová, tel. 603 956 870, sedova@ohgs.cz
Silvie Králová, tel. 733 724 193, kralova@ohgs.cz

Region Orlicko – T�ebovsko 
Mgr. Luboš Bäuchel – p�edseda svazku obcí, tel. 777 736 319, bauchel@muuo.cz  


