TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Náměstí Přemyslovců se promění ve volejbalové hřiště
Ve spolupráci s městem Nymburk proběhne na Náměstí Přemyslovců od 8. do 13. 6.
2017 akce s názvem - Týden beach volejbalu. Tato výjimečná akce se bude konat přímo
na hlavním nymburském náměstí, kde bude postaveno kompletní volejbalové hřiště
včetně speciálního písku. Týden beach volejbalu je určen především pro děti a mládež,
včetně škol (základních a středních) a všechny, kteří mají zájem o beach volejbal.
„Znovu po letech se na náměstí objeví beach volejbalový kurt, na kterém se představí
nejlepší hráči tohoto sportu. Jsem rád, že nymburští volejbalisté Jindřich Licek a Vojtěch
Věchet se organizace této složité akce chopili. Jen navezení písku je dosti náročné a patří jim
za to velký dík. Tak by to mělo fungovat, že místní organizátoři vymyslí zajímavý projekt a
město jim vyjde vstříc,“ zhodnotil starosta města PhDr. Pavel Fojtík.
Dále v rámci tohoto týdne proběhnou exhibiční utkání význačných beach volejbalistů a
dalších osobností. Účast přislíbili bývalí olympionici v beach volejbalu - Pakosta, Petr Beneš,
Josef Beneš a beachvolejbalistky z reprezentace - Gálová, Bonnerová.
Jako další se představí osobnosti sportu a kultury - Jan Železný (nejúspěšnější český
olympionik), Ivan Hašek (fotbal), Radek Bejbl (fotbal), Roman Koudelka (skoky na lyžích),
Zdeněk Merta (hudebník), Eva Emingerová (volejbalistka a zpěvačka), Martin Fuksa
(kanoista) a v jednání jsou i další osobnosti. Na akci budou hrát svou exhibici i nejlepší bývalí
volejbaloví reprezentanti hrající v zahraničí - Jan Štokr, Jiří Král, Branislav Skladaný, Jakub
Rybníček. Akce bude velkou sportovně společenskou akcí na náměstí v Nymburce.
Na akci se podílí rádio Patriot, TVcom (internetová televize), Nymburský deník, město
Nymburk a další partneři z Nymburka a okolí (Datonet (DPT, s.r.o.), Model Obaly, a. s.,
Kooperativa pojišťovna, a.s., Pivovar Nymburk, s r.o. a další).
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