Саопштење

Маљковић и кошаркашице Галатасараја на Врачару
Спортско рекреативни центар "Врачар" обишли су данас градски менаџер Горан Весић,
селекторка женске кошаркашке репрезентације Србије Марина Маљковић и заменица
председника општине Врачар Радмила Сарић где је одржан тренинг полазница
бесплатне школе спорта "Покрет Марина Маљковић" и кошаркашица "Галатасарајa" из
Истанбула.
Маљковић је у обраћању медијима навела да са великом енергијом долази да се
дружи са кошаркашицама, и изнела податак да је ово други пут у овом месецу да је
организовано овакво дружење.
"Мислим да је ово посебан догађај јер циљ који смо поставили, који сам лично себи
поставила, да у јуну 2017. године имамо 500 девојчица које ће се потпуно бесплатно
бавити кошарком, сигурна сам да ћемо сада чак и премашити", поручила је Маљковић.
Градски менаџер Весић се захвалио у име града селектроки женске кошаркашке
репрезентације уз оцену да је она највећи бренд наше женске кошарке.
Kако је рекао Маљковић када дође у своју земљу може да одмори, али да то није
случај јер она сваки слободан тренутак користи да учини нешто са женску кошарку, свој
покрет и изнађе начин како да тај спорт приближи деци и да она тренирају и баве се
спортом.
Он је најавио да ће Град Београд и убудуће помагати "Покрет Марине Маљковић" и
додао да је то у скалду са политиком градске власти да се што више деце бави спортом
и бесплатно тренира.
Подржаћемо као Град Марину Маљковић и њен покрет, како овде на Врачару, тако и у
другим општинама уз жељу да она оствари свој циљ да 500 девојчица бесплатно
тренира кошарку.
Он је изразио уверење и да ће бити и више од 500 девојчица које ће до краја године
бесплатно тренирати коссарку по програму Маљковић.
Заменица председника општине Врачар Радмила Сарић поздравила је присутне и
захвалила слекетрорки Маљковић на свему учињеном за, не само женску кошарку, већ
за спорт у Србији.
Општина Врачар са своје стране додала је Сарић учиниће све да се "Покрет Марина
Маљковић" ссири, развија и да покаже резултате које је Марина себи зацртала.
Kошаркашице "Галатасараја" дружиле су се младим кошаркашицама, тренирале и
делиле аутограме, док је градски менаџер Горан Весић на поклон добио дрес са

потписима играчица реномираног клуба из Турске, а заменица председника општине
Радмила Сарић и директор Спортско рекреативног центра Филип Михајловски
пригодне поклоне из руку селекторке женске кошаркашке репрезентације Србије
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