TISKOVÁ ZPRÁVA

V Lanškrouně 09.08.2017

Lanškrounská kopa a městské slavnosti – 49. ročník
Dálkový pochod Lanškrounská kopa se koná vždy druhou sobotu v měsíci září, letos turisté a cyklisté do
okolí Lanškrouna vyrazí 9. září. Kopou město začne žít už den předtím v pátek, kdy na trasu vyrazí „stovkaři“
a v prostoru před radnicí se začnou registrovat další pěší turisté, cyklisté, běžečtí turisté.
Jedná se o největší sportovní, kulturní a společenskou akci v Lanškrouně. Pochodu se v posledních letech za
příznivého počasí účastnilo více jak 5 tisíc lidí.
Kopu doprovází řada kulturních a společenských akcí. Tu hlavní – městské slavnosti připravuje Kulturní
centrum Lanškroun. A na co se tedy mohou letos návštěvníci těšit?
Páteční dopoledne bude patřit dětem z MŠ, ZŠ Lanškrounska a zájmovým kroužkům. Ty pak vystřídají místní
kapely – country kapela TRAP, NEXT LEVEL, REGEN, v pozdějších hodinách pak CHUPACABRA a HADRON.
Tento den bude více „rockovější“. Hlavními hvězdami večera budou známé kapely ŽLUTÝ PES a ARAKAIN.

Ani sobotní program nebude o nic méně lákavý. Hned v ranních hodinách si vyslechneme směs různých
žánrů v podání DECHOVÉ HUDBY Lanškroun, pak bude následovat country kapela MAKADAM a dále
vystoupí místní písničkář JIRKA HURYCH. Budeme se moci zasmát při bavičském recitálu skvělého imitátora
VLADIMÍRA HRONA a zhlédnout módní přehlídku s choreografií tanečních konzervatoristek, jejíž autorkou
je Růžena Sychrová.
Program bude pomaličku gradovat vystoupením dvanácti hráčů na ukulele s názvem UKULELE ORCHESTRA
JAKO BRNO, která se zaměřuje na interpretaci známých českých i světových písní. Toto uskupení je zapsáno
v České knize rekordů jako kapela s největší počtem hráčů na ukulele. Dále se můžete těšit na mělnickou
kapelu NAVOSTRO s česko-skotsko-americkými prvky – inspiraci čerpá i z keltské hudby. Jejich produkce
bude ozvláštněna nejen tradičními kostýmy, ale i tanečnicemi. Lanškrounský BIG BAND si bude moci zahrát
se skvělou zpěvačkou DASHOU a následovat bude bubenická show se světelnými efekty v podání kapely
MLASK. Zcela nově se budeme moci zadívat na videomapping společnosti AVX, nebude však chybět ani
tradiční ohňostroj. Hřebem celého večera bude vystoupení polské zpěvačky s českým občanstvím – EWA
FARNE.
Celé slavnosti zakončíme diskotékou OPEN AIR na náměstí.

Na pódiu se v průběhu těchto dvou dnů vystřídají i různé taneční a sportovní uskupení – DOLCE BABY, DCDANCE, akrobatické kruhy P&L FUNTASY, JUICY, I. Z. DANCE STUDIO (scénický tanec i street dance),
ZUMBA, POLE DANCE, JUMPING s LED páskami…
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Doprovodný program KOPY 2017:
-

Krajská výstava zvířectva v areálu zámku (1. a 2. nádvoří)
Městské muzeum LA – výstava Pověsti, strašidla a tajemná místa Lanškrouna
DDM – Damiánovo odpoledne s dinosaury
Přehlídka skautských dovedností na náměstí A. Jiráska
Projížďka automobilových veteránů na náměstí J. M. Marků

Kontakt na autorku zprávy:
Mgr. Jaroslava Havlíčková, 733 115 663, jaroslava.havlickova@kclanskroun.cz
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11. Krajská výstava drobného zvířectva Pardubického kraje

Již po jedenácté v novodobé historii chovatelství proběhne výstava drobného zvířectva Pardubického kraje.
Pořadatelem výstavy je základní organizace Českého svazu chovatelů, zapsaný spolek v Lanškrouně.
Výstava proběhne za podpory Pardubického kraje a města Lanškroun, bez této podpory by výstavu
drobného zvířectva nebylo možno pořádat. Záštitu výstavy přijal hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický, senátor parlamentu ČR Petr Šilar a starosta města Lanškroun, kteří budou výstavu zahajovat.
Oficiální a slavnostní zahájení výstavy proběhne v pátek 8. září 2017 v 10 hodin na prvním nádvoří
Lanškrounského zámku v jehož prostorách je výstaviště situováno.
Na výstavě lze zhlédnout cca 1000 ks drobných hospodářských zvířat ve třech odbornostech a to drůbež,
holuby a králíci. V rámci výstavy proběhne soutěž o nejlépe hodnocený okres kraje a hlavně proběhne
samostatná soutěž mladých chovatelů a ocenění jejich chovatelské práce.
Soutěžit se svými zvířaty budou chovatelé z okresu Chrudim, Pardubice, Ústí nad Orlicí a Svitavy.
Nejvyšším oceněním jak zvířat tak pro chovatele bude titul šampion Pardubického kraje pro nejlépe
hodnocené zvíře v odbornosti bez ohledu na pohlaví a titul nejlepší samec a nejlepší samice výstavy
Pardubického kraje, opět ve všech odbornostech výstavy.
11. Krajská výstava je součástí městských slavností a 49. ročníku turistického pochodu Lanškrounská kopa,
s velmi bohatým doprovodným kulturním programem, doprovodnými expoziturami a předváděcími akcemi
našich sponzorů mezi nimiž je i mnoho obcí okresu Ústí nad Orlicí.
V rámci výstavy mohou návštěvníci nakoupit kvalitní krmiva pro své domácí miláčky, nejen v oborech
výstavy. Pro návštěvníky je zajištěno chutné občerstvení a parkování poblíž výstaviště.
Výstava bude ukončena v sobotu 9. září 2017 v 18 hodin. K návštěvě výstavy zve jménem výstavního výboru
a pořadatele.

Předseda ZO ČSCH, Lanškroun, z.s. Ladislav Huf a předseda výstavního výboru 11. Krajské výstavy
Pardubického kraje JUDr. Mikuláš Papoušek
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