TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Starosta převzal záštitu nad projektem sportování rodin s dětmi

Na rodiny s dětmi se letos zaměří Sportovní centrum Nymburk a záštitu pro svůj
projekt nalezlo u hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery a starosty
Ing. Tomáše Macha, Ph.D. Projekt sportování rodin s dětmi organizuje Česká unie
sportu ve spolupráci s Vyšší odbornou školou České unie sportu a prostřednictvím
nymburského sportovního centra přináší několik sportovních akcí během celého roku
2016. Sportovní den pro rodiče s dětmi, který se koná 13. května, navštíví také
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Dopoledne bude patřit
také nymburským školám a školkám.
„Nymburk je stále evropským městem sportu také díky takovýmto počinům. Projekt rád
zaštiťuji, neboť vést a vychovávat děti ke sportu považuji za nejlepší cestu pro ně samé do
budoucího života a ve sportu vidím budoucnost také pro město,“ uvítal aktivitu Sportovního
centra Nymburk starosta Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
Projekt sportování rodin s dětmi je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností mládeže
v nymburském regionu podle odvětví: atletika, míčové sporty, plavecké sporty a všeobecná
pohybová dovednost. První akcí byl dubnový Sportovní den rodičů s dětmi. Následuje
13. května akce zaměřená na plavání a míčové hry a 5. června sportovní hry ke Dni dětí.
Začátek školního roku dětem zpříjemní olympiáda, kterou ve sportovním centru připraví jen
pro ně. Své síly s vrstevníky budou moci poměřit v pátek 9. září. Ve 28. září děti mohou
zapojit své babičky a dědečky a vzít je na celodenní sportovní hry dětí a prarodičů. Program
završí říjnový Týden seniorů v rámci akce Radnice seniorům.
Sportovní centrum Nymburk se během akcí otevře široké veřejnosti, kterou zve ke sportu
neustále. Účastníci Sportovního dne, kteří v centru ještě nebyli, se seznámí s jeho prostory,
které využívá reprezentace ČR v různých sportovních odvětvích, a to zábavnou a aktivní
formou. O to se postarají studenti manažerského oboru Vyšší odborné školy České unie
sportu.
Cílem je nejen umožnit aktivní zážitky dětem a jejich rodičům, ale především upozornit na to,
že Česká unie sportu podporuje nejen sport, kterému zajišťuje potřebný servis, ale také
především kompletní rozvoj a vývoj mládeže jak na poli sportovním, tak i vzdělání.
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