Rychnovek bude hostit nohejbalové mistrovství republiky
Rychnovek u Jaroměře hostí ve svátečních dnech pátého a šestého července 43. BOTAS
Mistrovství České republiky dvojic a trojic v nohejbalu. Na třech antukových kurtech SK
Rychnovek bude k vidění to nejlepší, co dnes nabízí náš dorostenecký nohejbal. Generálními
partnery akce jsou obec Rychnovek a město Vamberk, šampionát podpořil také
Královéhradecký kraj a řada sponzorů.
Harmonogram bude po oba dva dny stejný. Od osmé hodiny ranní bude probíhat prezentace.
Slavnostní zahájení obstará v devět česká hymna a pak už se bude hrát. Od 15 hodin budou
následovat vyřazovací a finálové boje a po 17. hodině vše zakončí vyhlášení výsledků a
předávání cen, které obstarají mimo jiných starostka hostitelské obce Veronika Velacková
nebo její jaroměřský kolega Jiří Klepsa.
Program zpestří vždy od 14 hodin exhibice. Ve středu předvede své umění několikanásobný
mistr světa ve footbagu a freestyle fotbalu Jan Weber, který umí driblovat prakticky
s čímkoliv, dokonce i s bowlingovou koulí! Ve čtvrtek otestuje antuku v Rychnovku ženský
národní tým pod vedením šéftrenéra naší reprezentace Jiřího Šmejkala. Soupeřem ženského
nároďáku bude tým osobností tvořený hercem a moderátorem Petrem Vondráčkem a také
fotbalisty Tomášem Skuhravým a Janem Bergerem.
„Je skvělé, že se podařilo tuto vrcholnou sportovní akci do naší obce dostat. Tímto
mistrovstvím se v areálu SK Rychnovek vlastně dává do užívání nově vybudované sociální
zařízení, do kterého obec investovala skoro tři miliony korun. Na akci se podílíme i
organizačně, hlavně zajištěním parkování a plynulého provozu v obci,“ prozrazuje starostka
Rychnovka Veronika Velacková.
Nadšencům z SK Rychnovek bylo pořádání šampionátu svěřeno i díky povedenému
žákovskému mistrovství republiky v nohejbalu, které se tu uskutečnilo před pár lety. „Když
někdo takhle dobře něco zorganizuje pro mladé nohejbalisty, včetně bohatého
doprovodného programu, je to skvělé. Je to vlastně největší odměna pro účastníky, že tady
mohou něco takového zažít znovu,“ vysvětluje prezident Českého nohejbalového svazu
Kamil Kleník.
Pořadatelé z SK Rychnovek věří, že jim bude přát počasí. V opačném případě by museli
mistrovské boje přesunout do haly Jízdárny v Josefově a do Sokolovny v Jaroměři. Tým
kolem hlavního organizátora Jiřího Kábrta využije i moderních informačních kanálů,
s fanoušky nohejbalu bude komunikovat také prostřednictvím sociálních sítí. Šampionát
v Rychnovku bude mít i dobročinný rozměr, během mistrovských bojů nadějných
nohejbalistů bude možné přispět Nadaci Jakuba Voráčka na podporu lidí s roztroušenou
sklerózou.
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