
 
 

VÍDEŇKA SPORTEM PODPORUJE UNII ROSKA – BENEFIČNÍ ŠTAFETA 

pátek 22. září 2017, 13:00 
Atletický stadion CESA VUT v Brně Pod Palackého vrchem 

 
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace 

se záštitou místopředsedy vlády ČR Pavla Bělobrádka a rektora VUT v Brně Petra Štěpánka, 
ve spolupráci se Spolkem rodičů při gymnáziu, Klubem Vídeňáků a Koněváků a Unií ROSKA 

 
u příležitosti 60. výročí svého založení  

pořádá 

Benefiční štafetu pro Unii ROSKA 
 

Základní parametry štafety (60 × 60 m): 
- start štafety předběžně ve 13.00, shromáždění závodníků nejpozději ve 12.30 
- symbolické startovné 60 Kč za člena týmu, výtěžek bude věnován Unii ROSKA 
- všichni členové soutěžního týmu získávají volný vstup na večerní afterparty 

v Kulturním domě Rubín na Makovského nám. v Brně od 19.30, jehož součástí je 
koncert skupiny LAKE MALAWI 

- běží se ve 3. a 4. dráze po celém oválu, který je rozdělen na 6 úseků 
- vždy po uběhnutí oválu si štafety vymění dráhy 
- na každé předávce je 10 členů, kteří si předávají štafetový kolík 
- celkově se běží 10 okruhů 
- 1. štafetu (10 šestičlenných týmů) vytvoří žáci a zaměstnanci gymnázia 
- 2. štafetu (10 šestičlenných týmů) vytvoří registrované týmy hostů  
- jedná se o štafetu benefiční, nesoutěžní, závodníci svým výkonem podpoří pacienty 

s roztroušenou sklerózou 

 

Registrace šestičlenných týmů probíhá do středy 20. 9. 2017 do 15.00 e-mailem na adrese 
kvasnicka@gvid.cz s uvedením organizace (školy) vysílající tým, jména kapitána (běžícího 
či neběžícího) týmu (v případě školy ideálně učitel, který zároveň bude vykonávat dohled a 
členy týmu) a telefonní kontakt na kapitána. 
 
Dostupnost areálu:  Atletický stadion CESA VUT v Brně, Technická 14, Brno 

MHD tram 12, z konečné stanice Technologický park 
MHD bus 53, ze zastávky Podnikatelská 

 
V průběhu akce je zajištěna zdravotnická služba, stánek s nápoji a drobným občerstvením 
a sociální zařízení. 
 

PŘIJĎTE SPORTEM PODPOŘIT UNII ROSKA! 
 

za Gymnázium Brno Vídeňská garantuje: David Andrle, tel.: 603 112 328 

mailto:kvasnicka@gvid.cz

