NÁŠ KANDIDÁT
SPORT A VOLNÝ ČAS
• B udeme lépe udržovat dětská hřiště

Sport dostupný
a otevřený všem.
Dejte nám to na starost!

‚‚

Václav Vlček
Lokální, dostupný
a otevřený všem!
Takový chceme
sport na Praze 10.

Má zkušenosti s organizací volnočasových a sportovních
akcí pro děti a mládež. Dvanáct let působil jako vedoucí
na letních dětských táborech. Aktivně se zajímá o rozvoj
všech forem sportu – amatérského i profesionálního,
organizovaného i neorganizovaného. Je členem Družstva fanoušků Bohemians a občanského hnutí Desítka
pro domácí. Studoval ve Švédsku, pracuje v IT odvětví.
Svobodný, žije ve Strašnicích.

a posilovny pod širým nebem.
• N edopustíme likvidaci zázemí
areálu SK Slavia Praha.
• B udeme spolupracovat s Hl. m. Praha
v otázce stadionu Ďolíček a s SK
Slavia ohledně plaveckého areálu.
• Zavedeme jednodušší
a přehlednější systém žádostí
o dotace. Stabilní a včasná finanční
podpora je pro kluby klíčová.
• Propojíme více jednotlivé sportovní
kluby a volnočasové aktivity se školami
(např. zpřístupněním některých školních hřišť).

Radost ze sportu
propojuje
lidi napříč
generacemi.

S čím si radnice neví rady
Sportovní infrastruktura Prahy 10 neodpovídá potřebám
sportovců v 21. století. S výjimkou areálu Gutovka
nevlastní Praha 10 žádné větší sportoviště. Chybí halové
tréninkové plochy i volně přístupná sportoviště pro
neorganizované aktivity. Mnohé sportovní objekty na
území Prahy 10 jsou navíc ve špatném stavu – například
plavecký stadion v Edenu či Městský stadion Ďolíček.
Pro menší sportovní kluby je výraznou překážkou
administrativně komplikovaný systém žádostí o dotace
a téměř nulová komunikace ze strany radnice.

Jak to vidíme my
Praha 10 má šanci stát se oázou pohybu – nepromarněme
ji! Chceme, aby se tu sportovalo amatérsky i profesionálně,
ve volné přírodě i na moderních sportovištích. Zajistíme,
aby mohli sportovat i lidé v seniorském věku a budeme
brát ohled na speciální požadavky např. zdravotně
postižených. Sport umí stmelovat, propojovat a je velmi
účinnou prevencí různých nežádoucích jevů. Hlavními
cíli sportující Desítky jsou podle nás bližší sousedské
vztahy a nižší míra patologických jevů ve společnosti.

