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V¯ZVA „Pfiijìte 
na cyklotrenaÏer,

tfieba v noci”
Mûsto Rájec-Jestfiebí ve spolupráci s Gymnáziem
Rájec-Jestfiebí a sportovním klubem Triangl pfiipravuje
na dny 24. a 25. listopadu 2017 dvacetiãtyfihodinov˘
mezinárodní závod na ergometrech-cyklotrenaÏerech.
Pojedeme z Rájce-Jestfiebí pfies slovensk˘ Tvrdo‰ín do
litevského BirÏai. 

Jedná se o akci realizovanou
v rámci mezinárodního projektu
„Sportujme, spolupracujme a vzdû-
lávejme se”, na kterém pracujeme
spolu s partnery ze Slovenska
a Litvy.  Závodníci se budou stfiídat
ve 20 minutov˘ch intervalech a cí-
lem je za 24 hodin dojet co nejblíÏe
k mûstu BirÏai. K dispozici jsou
dva ergometry Kettler C10 a pfied-
pokládáme, Ïe budou po cel˘ch 24
hodin plnû obsazeny. Celé akce se
zúãastní triatlonista Milo‰ Bayer
a dal‰í sportovní hosté. Do závodu
se zapojí i vefiejnost z na‰ich zahra-
niãních partnersk˘ch mûst, v kaÏ-
dém mûstû budou také dva ergo-

metry. Celkem se tedy na trasu vy-
razí na ‰esti ergometrech, a to ve
12.00 hodin na‰eho ãasu.

Sledujte prosím webové stránky
rájeckého gymnázia www.gymna-
ziumrajec.cz. 

Pfiihlásit se na urãit  ̆ãas bude moÏné
e-mailem na adresu kancelar@gymna-
ziumrajec.cz, telefonicky na ãísle 603
588 369 nebo osobnû v kanceláfii rájec-
kého gymnázia. 

Text: Ing. Stanislav La‰tÛvka, 
fieditel Gymnázia Rájec-Jestfiebí

Dal‰í zprávy na www.listyregionu.cz

17 800 ks

ZÁMEK BOSKOVICE - SALLA TERRENA 
Úãinkují: Rula Machaãová - soprán, Zdenûk Kotouãek - housle, Vlastimil Bialas - tromba picolla e tromba in C, Lydyia a Sergej

Golubkovi - el. klavír, el. varhany

Program: G. F. Handel, A. Vivaldi, J. S. Bach, J. J. Ryba, Cornelius - Vánoãní písnû aj. Vstupné dobrovolné 

VÁNOâNÍ KONCERT 16. 12. 2017 17.00

v Blansku nám. Republiky 24. 11. v 17.00
v Boskovicích Masarykovo nám. 3. 12. v 16.00 
v Letovicích Masarykovo nám. 3. 12. v 16.00
v Adamovû Ptaãina – pfied Domem sluÏeb 1. 12. v 16.30

Mediálním 
partnerem 
akce jsou 

Zveme vás na rozsvícení vánoãního stromu 


