TISKOVÁ ZPRÁVA

V Lanškrouně 28.08.2019

Lanškrounská KOPA vstupuje do druhé poloviny století své existence
Druhý zářijový víkend je v Lanškrouně tradičně zasvěcen dálkovému pochodu a městským slavnostem.
Přes osm tisíc nadšenců pěší i cyklo turistiky se v loňském roce zúčastnilo jubilejního 50. ročníku
dálkového pochodu Lanškrounská KOPA. Opět po roce se sejdeme, abychom si společně užili 51. ročník a
dvoudenní program městských slavností. Kopa již dlouhou dobu není událostí pouze pro obyvatele města,
ale získala si přízeň širokého okolí.
Pro letošní ročník je připraveno několik novinek. Jednou z nich je stále oblíbenější fotokoutek, jehož služby
mohou využít účastníci pochodu u lanškrounských rybníků. Nepřijdou zkrátka ani lenošivější povahy, jelikož
stánek bude odpoledne přemístěn na náměstí J. M. Marků a bude zde po celou dobu doprovodného
programu. Na náměstí Aloise Jiráska bude připraveno posezení.
„Pro účastníky pochodu nabízíme 7 pěších tras od nejkratší 5km až po nejdelší 100km a pro cyklisty 6 tras od
20km po 110km. Pěší trasy 5, 10, 15 km procházejí tradičním pohádkovým lesem. Doufáme, že ani 51. ročník
Lanškrounské KOPY nezklame své příznivce a nabídka pěších a cyklistických tras v krásném okolí Lanškrouna
potěší všechny milovníky turistiky,“ zve Zdeněk Šesták, předseda odboru Klubu českých turistů Lanškroun.
A na jaký kulturní program se mohou návštěvníci těšit?
„Kulturní centrum Lanškroun se na přípravě městských slavností podílí zajištěním kulturního programu na
náměstí J. M. Marků v pátek a v sobotu. Snažíme se program sestavit tak, aby byl co nejpestřejší a zasáhl co
nejširší cílovou skupinu návštěvníků. Na letošním ročníku se představí děti ze základních škol z Lanškrouna a
okolí, taneční uskupení Domu dětí a mládeže DAMIÁN a soubor Sluníčko. Z hudebních produkcí se můžeme
těšit na ústeckou Těžkou dobu, lanškrounský Session band, VaŤák – Kabát revival, AC/DC revival, Hadron,
country kapelu Madam Evelyn, dechovou hudbu Lanškrounská 12, slovenskou kapelu Hrdza, Ukulele
Orchestra jako Brno, Hanu Holišovou & New Time Ochestra. V pátek večer bude hlavní hvězdou skupina
Alkehol, v sobotu pak Slza a Janek Ledecký s kapelou. Chybět nebude ani tradiční ohňostroj,“ doplňuje
Markéta Staňková, ředitelka kulturního centra.
„Za přípravou pochodu a městských slavností je ukryto mnoho práce, kterou návštěvník Kopy nemůže
postřehnout. Sotva skončí jeden ročník, pořadatelé už přemýšlí nad dalším. Kopě nevěnují svůj volný čas jen
druhý víkend v září, ale celý rok. Mé poděkování patří celému organizačnímu týmu - turistům, kulturnímu
centru, zaměstnancům městského úřadu, městské policii, technickým službám a všem ostatním, kteří se
podílejí na přípravě 51. ročníku Lanškrounské KOPY. Lidem, bez kterých by nebyl tím, čím je. Věřím, že
v programu si každý dokáže najít to své, ať už má srdce rockera nebo je milovníkem jazzu. Doprovodný
program by samozřejmě nemohl být takto bohatý bez významného přispění sponzorů, kterým za to děkuji.
Přeji všem účastníkům dobrou náladu a nevšední sportovní i kulturní zážitek,“ říká místostarosta Miloš
Smola.
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Pořadatelé Kopy vyhlašují soutěž o koloběžku Crussis
Kopácká soutěž je již tradicí, která nesmí chybět. V letošním roce pořadatelé vyhlašují soutěž
„Nejoriginálnější pozvánka na KOPU“. Staňte se na chvíli herci a kreativci a zašlete nám fotografie či videa,
kterými pozvete své známé a kamarády na Lanškrounskou KOPU, nebo jak se na KOPU připravujete a těšíte.
Fantazii se meze nekladou. Svá díla můžete už nyní zasílat na e-mailovou adresu soutez@lanskroun.eu.
Porota složená z pořadatelů dálkového pochodu a městských slavností vybere nejnápaditější fotografie a
videa a jejich autoři budou oceněni při vyhlašování výsledků soutěže v sobotu 14. září v odpoledních
hodinách. Výherce odjede na koloběžce značky Crussis. Uzávěrka soutěže je v pátek 13. září ve 20:00 h.

Město Lanškroun děkuje všem společnostem, které tuto akci podpořily. Hlavním partnerem sobotního
programu je společnost ORPA Papír a. s., která přispěla částkou 300 tisíc Kč.

Kontakt na autorku zprávy: Tereza Juřinová, vedoucí oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti,
tereza.jurinova@lanskroun.eu, 465 385 207
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