Tisková zpráva ze dne 27. 5. 2019, Ostrava
Happening na Prodloužené Rudné
Rozbruslili jsme Prodlouženou Rudnou! Sportovní odpoledne na nejdražší "inline dráze"
široko daleko! Happening za absurditu systému.
V pátek 24. 5 2019 se v odpoledních hodinách na úseku nedostavěné Prodloužené Rudné konala
večerní jízda "Ostrava na kolečkách 2019!” Specifická večerní jízda ze série večerních jízd Ostrava na
kolečkách, kterou tradičně organizuje spolek Swanky minimálně třikrát ročně zejména na Hlavní třídě
v Ostravě-Porubě! Účastníci mohli přijet na inline bruslích, skateboardu, longboardu, s kočárky, na
vozíčku nebo na jakémkoliv jiném kolečkovém zařízení. A projet se tak na specifické trati, na kterou je
za běžného provozu vstup zakázán!
Organizátorky Sandra a Kristýna překvapily! Rozhodly se zorganizovat druhou ze čtyř večerních jízd
Ostrava na kolečkách na úseku nedostavěné prodloužené Rudné. Cílem bylo společně si zasportovat,
a nenásilně upozornit na významnou kauzu.
Jak uvedla Sandra Vítková ze spolku Swanky, „Chtěli jsme dát lokálním sportovcům možnost
zasportovat si na úseku cca 6 km tratě s ideálním povrchem a nádhernými výhledy na Beskydské
vrcholky a okolní zeleň! Prodlouženou Rudnou jsme sice nerozjezdili, ale rozbruslili!“
Kristýna Dekická ze spolku Swanky dodává: "Děkujeme všem, kteří dorazili a naši akci aktivně
podpořili. Věříme, že jsme v letošním roce konečně Rudnou nejenom rozbruslily, ale také rozjezdily!
Jelikož je tento úsek označen za „staveniště“ účastnící museli dbát řady bezpečnostních pravidel.
Akce se obešla bez zranění a komplikací. Akce se zúčastnila stovka sportovců.
Hlavním organizátorem akce a tvůrcem nápadu je ostravský spolek Swanky. Akce by se nemohla
konat bez ochoty a vstřícnosti ostravské pobočky Ředitelství silnic a dálnic.
Akci podpořil Úřad městského obvodu Poruba, rádio Helax, DJ Lowa a další partneři.
Akce Ostrava na kolečkách 2019 je realizována s finanční podporou Moravskoslezského kraje.
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