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Přípravy letošního 
sedmého ročníku spor-
tovního seriálu Mc� I 
CUP 2019 jsou již v 
plném proudu a vy se 
můžete těšit na čtveřici 
závodů, kterou již tra-
dičně odstartuje oblíbe-
ný Běh na Hrádku. Ten 
se uskuteční v sobotu 
13. dubna. Na něj dále 
naváže další z již zná-
mých závodů, Horská 
kola na Mařenku, který 
odstartuje 4. května. Na neméně oblí-
bený Triatlon se můžete těšit 1. červ-
na a zástup sportovních klání ukončí 
8. června akční a adrenalinová Časov-
ka, po jejímž skončení budou vyhlá-
šeny celkové výsledky poháru. 

Celá akce je pod záštitou sportov-
ních nadšenců z oddílu triatlonu TJ 
Spartak Třebíč a Spirálka, kteří se opět 
pokusí dostát svému jménu a připravit 
skvěle organizované závody, o jejichž 
kvalitě jsme se mohli přesvědčit již v 
minulých letech. 

Mc� I CUP 2019 je přátelské utká-
ní, kde sice jde o vítězství a hezké ceny, 
ale v neposlední řadě také o vzájemné 
setkání s lidmi s podobným zájmem 
a koníčkem. Právě při tomto sportov-
ním setkání získává známé rčení, že i 
cesta může být cíl, svůj pravý význam 
a podstatu.

Nedílnou součástí závodů se stalo 
výborné občerstvení od Pažitky, a tak 
si i letos můžete zpříjemnit sportovní 
setkání s přáteli a rodinou například 
skvělou kávou a ochutnat zdravou a 

energetickou sladkost, která podpoří 
vaše výkony. 

Seriál je tu samozřejmě i pro ty 
nejmenší, i oni se mohou zúčast-
nit závodů ve své věkové kategorii. 
Vyzkouší si tak chuť pravého závodě-
ní a poznají radost z úspěchu na vlast-
ní kůži. V  tomto případě platí, že i ten 
nejmenší účastník je vítězem již na 
startu a za svoji účast a snahu obdrží 
drobný dárek s účastnickou medailí.

Mc� I CUP 2019 je tu opravdu pro 
každého. I když se již tradičně závodů 
účastní taková jména, jako jsou Tomáš 
Kříž a Petra Veselá, přesto je zde místo 
i pro ty, kteří si zrovna nemyslí na bed-
nu vítězů a kteří si chtějí hlavně potvr-
dit svoji fyzickou kondici a otestovat 
sílu svého odhodlání. Tento seriál je 
určený pro každého, a to jak pro profe-
sionály na prvních místech, tak i pro ty, 
kteří řady sportovců zakončují na mís-
tech posledních. Ten, kdo se nevzdává, 
ten neprohrává!

Těšíme se na vás!    (PI-t04-mc2D)
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Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

  Tříleté vyšší odborné studium.

  Obor je zaměřen především na výuku 
medicínských a farmaceutických disciplín.

 Denní i kombinovaná forma studia.

  Absolventi získávají titul 
diplomovaný specialista – DiS.

  Možnost stipendia
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