TISKOVÁ ZPRÁVA PARTNERSTVÍ, o.p.s.

Na kole po Skalické vinné cestě
Brno (17. května 2021) – Moravské vinařské stezky vznikly před 20 lety jako projekt s velkou vizí
nastartovat na Moravě vinařskou a cyklistickou turistiku. Ve spolupráci s nespočtem partnerů od
starostů přes kraje, podnikatele po dobrovolníky se podařilo vybudovat projekt, který stojí na
kulturním a přírodním dědictví Moravy a úspěšně ho spojuje s relativně novým fenoménem
cykloturistiky. Moravské vinařské stezky dnes představují více jak 1 200 km dlouhou síť cyklotras
nejen na jižní Moravě, ale také ve slovenském Záhoří. 22. května proběhne přeshraniční cyklojízda po
nově vyznačené Skalické vinařské cestě, která spojuje to nejzajímavější z regionu Skalického rubínu.
Start a cíl akce bude v Mikulčicích, přičemž cyklojízda je naplánována jako přeshraniční, v rekreačním tempu
a s mnoha zastaveními. Některá připomenou společné historické a přírodní dědictví česko-slovenského
pohraničí, náplní jiných bude setkání s místními starosty a dalšími aktéry v regionu.
Cyklojízdy se mohou zúčastnit všichni cyklističtí nadšenci, kteří chtějí poznat zajímavosti regionu Záhoří. Kdo
není cyklistický nadšenec, může se s pelotonem setkat na některé ze zastávek, kde budou starostové
vyprávět o místních pamětihodnostech, vinařství a zajímavostech.
„Region Horné Záhorie je pro návštěvníky Moravských vinařských stezek stále trochu zapomenutým krajem.
Svůj vliv má jistě i tok Moravy, který zde donedávna nebylo jednoduché překonat. To se změnilo stavbou
cyklomostu v Mikulčicích. Vyznačením Skalické vinné cesty jsme chtěli ukázat, že i kraj na východ od
Moravy má cykloturistům co nabídnout, ať už je to kouzelná lužní krajina, anebo bohatá historie zhmotněná
ve významných památkách v Kopčenech, Holíči a Skalici.“ připomíná misi jízdy Martin Fiala z pořádající
Partnerství, o.p.s.
Cyklojízda po Skalické vinařské cestě rozhodně není jen sportovní událostí. Samozřejmě podporuje
myšlenku cyklistiky jako zdravého životního stylu a smysluplně tráveného volného času. Cílem však je
zejména připomenout si to, co spojuje obyvatele na obou březích Moravy, společnou krajinu, historii, folklór
a gastronomii. Poselstvím akce je ukázat Moravské vinařské stezky jak pojítko mezi regiony a zdůraznit
význam kvalitního životního prostředí a lokáních tradic pro rozvoj šetrného cestovního ruchu.

Přihlásit na cyklojízdu se zájemci mohou na webu Moravských vinařských stezek: vinarske.stezky.cz.

Akce se koná za finanční podpory z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republikaČeská republika.

Kontakt:
Martin Fiala, koordinátor Moravských vinařských stezek, e-mail: martin.fiala@nap.cz, tel.: 775 856 979
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