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Rok uplynul jako voda, zimní ospa-
lé období pomalu končí a další (letos 
již pátý) ročník stále více oblíbeného 
sportovního poháru McRAI CUP se 
pomalu, ale nezadržitelně blíží.

Ať už jste se našeho poháru zúčast-
nili v minulých letech, nebo zvažujete 
svoji fyzičku prověřit na našich závo-
dech poprvé, rádi bychom vám ozná-
mili, že jsme spustili registraci na pátý 
ročník poháru McRAI CUP, který se i 
letos skládá ze šesti závodů.

Je jedno, zda jste profesionální spor-
tovec, toužící po vylepšení svého osob-
ního rekordu, nebo je pro vás sport 
„pouhým“ aktivním rekreačním pro-
středkem, na našich závodech najdete 
to, co hledáte.

Soupeře pro váš vysněný čas i part-
nery, se kterými můžete posunout hra-
nice vašich začínajících sportovních 
úspěchů. A pokud jen hledáte prostor 
pro vzájemné setkání se stejně smýš-
lejícími lidmi, i ten na našich závodech 
naleznete. Vždyť sport je úžasná zále-
žitost a pro každého má něco. 

Vítáme sportovce pravidelně bojují-
cí o první pozice i ty, kteří ještě nedáv-
no seděli nečinně na gauči a sportovní 
obuv obuli docela nedávno. Těšíme se 
na jedince i na celé rodiny s dětmi. Rádi 
přivítáme na startovní čáře dítka, která 
ještě nedávno lezla pouze po kolenou i 
aktivní důchodce, kteří vědí, že věk je 
jen číslo a že záleží na tom, co člověk 
nosí v srdci. Pro každého z vás máme 
připravenou vhodnou kategorii.

Připravili jsme pro vás šest závodů. 
Závodů běžeckých, závodů na kole i ve 

vodě. Na některých kláních si užijete 
všechny tyto disciplíny najednou, na 
některých jen jednu. Vše podle vašeho 
vkusu a sportovního zaměření. Můžete 
se zúčastnit poháru celého, nebo si vy-
brat jen závod jeden. Dle svých před-
stav, sil a nálady. 

Ať už si zvolíte závod jakýkoliv, mů-
žete počítat s profesionálním zázemím 
a věcnými cenami pro vítěze i s účast-
nickou medailí a tričkem poháru Mc-
RAI CUP 2017 pro každého registro-
vaného účastníka.

Začínáme 8. dubna Během na Hrád-
ku, 30. dubna budeme pokračovat 
Třebíčským aquatlonem na Lagu-
ně, 6. května pokoříme na horských 
kolech Mařenku při závodu CROSS-
COUNTRY, 13. května spolu budeme 
soupeřit při Duatlonu v Kamenné a 
3. června se bok po boku postavíme 
na startovní čáru při Třebíčském tri-
atlonu. Pohár zakončíme 11. června 
rychlou Časovkou na Jelení hlavu. 
Více informací naleznete na interneto-
vých stránkách poháru, a to na adrese: 
www.triatlon-trebic.cz.

Vyzvěte své tělo k překonání sebe sa-
ma a přidejte se mezi nás. Věříme, že 
si ze závodu odnesete více, než mož-
ná čekáte. Odnesete si kousek štěstí a 
spokojenosti ze svého sportovního vý-
konu a užijete si příjemné okamžiky s 
obdobně smýšlejícími lidmi. 

Těšíme se na vás, uvidíme se na 
STARTU 8. dubna! Váš pořadatelský 
tým McRAI CUP 2017 ;-) 
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Pozvánka na 5. ročník sportovního 
poháru McRAI CUP 2017Více než třicet 

vystavovatelů se 
představilo v neděli 
12.února na Svateb-
ním veletrhu Třebíč 
v prostorách Hotelu 
Atom. Kromě klasic-
kých bílých šatů  pro 
nevěstu a celé škály 
snubních prstenů si 
mohli návštěvníci u 
stánků prohlédnout a 
vybrat i méně tradič-
ní „trendy“ produkty, 
které se svatbami souvisí -  například 
ručně šité motýlky pro pány i dámy,  
dřevěné doplňky či originální pod-
vazky. „Naším cílem bylo nabídnout 
průřez různých stylů. Zatímco pro ně-
koho je snem princeznovská svatba na 
zámku, jiný dává přednost méně oká-
zalé veselce třeba v rustikálním nebo 
námořnickém stylu,“ přiblížila záměr 
pořadatelka Kateřina Horká, ředitelka 
Hotelu Atom. 

Neméně pestrý byl i doprovodný 
program, který moderoval charisma-
tický třebíčský rodák Vlasta Korec. Na 
pódiu se střídaly módní přehlídky a 
umělecká vystoupení. Návštěvníci se 
mohli pokochat krásnými svatebními 
i společenskými šaty, pánskými obleky 
a nechybělo ani spodní prádlo. Svá díla 
předvedly také studentky Střední umě-
leckoprůmyslové školy z jihlavského 
Helenína. Ač některé jejich modely 
byly jen pro odvážné dámy, podívaná 
to byla opravdu inspirativní.

Příjemné bylo vystoupení zpěváka 
Pavla Callty, který v den veletrhu osla-

vil své narozeniny. Popřálo mu celé 
publikum, tvořené převážně dámami 
všech generací. Na akci totiž nezamíři-
ly jen budoucí nevěsty, ale všechny že-
ny, které mají rády hezké věci.  

Tajemně znějící „ledová live show“ 
v sobě skrývala umělecké vystoupení 
s motorovou pilou. Dva umělci za po-
moci tohoto nástroje vytvořili  přímo 
na pódiu z ledového kvádru originální 
sochu v podobě srdce se dvěma holu-
bičkami. A celodenní program uzavře-
la vizážisticko-kadeřnická show Aleny 
Lesslové (Salón Scarlet) a Marcely 
Blechové (Kadeřnický salón TOP), 
které pravidelně bodují v oborových 
soutěžích. „Sledovat tyto dvě profesi-
onálky při práci je opravdový zážitek. 
Navíc Alena, které asistuje ještě její 
sestra Kamila Mašková, má opravdu 
originální nápady. V rámci jejich show 
jsme  tak mimo jiné mohli vidět folk-
lórní soubor Bajdyš tančit na hudbu 
britské zpěvačky Adele,“ pochvaluje si 
spolupráci Horká. 

Již nyní se těšíme, co přinese další 
ročník Svatebního veletrhu Třebíč! 

Svatební veletrh Třebíč


