MEZINÁRODNÍ CYKLO-TURISTICKÁ AKCE

OKOLO ŽELEZNÉ RUDY
Tisková zpráva

Turisté se již posedmé vydají OKOLO Železné Rudy
Na čtyři trasy pro pěší a dvě pro cyklisty se vydají ve dnech 5. – 7. září 2014 účastníci sedmého
ročníku mezinárodní akce OKOLO Železné Rudy s časopisem Turista. Patronát nad touto akcí opět
převzal železnorudský rodák, herec Pavel Nový, který bude osobně přítomen v centru dění ve
sportovním areálu Za tratí v Železné Rudě.
Pěší se ze sportovního areálu vydají na trasy v délce 5 km (rodinná), 18, 22, a 32 km. Cyklisté zdolají
okruhy dlouhé 32 nebo 50 km. „Součástí programu bude v pátek 5.září od 18 hodin přednáška
horského vůdce Vladimíra Frenzla z Prášil. Další možností, jak poznat region Železnorudska, je
nabídka dvou naučných stezek, Tetřeví a Utajená obrana,” uvádí hlavní organizátor akce Milan
Sklenář. V plném proudu jsou také přípravy hudebního programu, který se uskuteční ve sportovním
areálu v sobotu 6. září od 18. hodin.
Zájemci o účast na této cykloturistické akci se mohou už nyní registrovat prostřednictvím
internetového portálu www.pkvylet.cz. Po vyplnění formuláře je třeba zaslat na uvedené bankovní
spojení registrační poplatek. Na jeho základě pak organizátoři přidělí účastníkům registrační čísla.
„Díky sponzorům je letos poplatek snížen jen na 50 korun,“ sděluje Milan Sklenář. V pátek 5. září je
možná registrace od 16 do 22 hodin v penzionu Habr na třídě 1. máje 160 v Železné Rudě. V sobotu
6. září bude pokračovat od 6 do 13 hodin přímo ve sportovním areálu. Registrace opravňuje účastníky
k čerpání řady bonusů. Patří k nim mimo jiné doprava zdarma vlaky Českých drah mezi stanicemi
Zelená Lhota a Alžbětín ve dnech 5. – 7. září a 6. září lanovkou ze Špičáku na Hofmanky a Pancíř.
Ubytování pro účastníky přednostně zajistí provozovatelé ubytovacích zařízení uvedení na portálu
www.sumavskakarta.cz. „V loňském roce se zaregistrovalo více než 500 pěších turistů a cyklistů,
dalších zhruba 400 turistů se akce zúčastnilo bez registrace,“ připomíná Milan Sklenář.
Sedmý ročník cykloturistické akce OKOLO Železné Rudy s časopisem Turista je zařazen do kalendáře
Klubu českých turistů a turistického týdne v Bavorsku.
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