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Současný stav. 
Největším handicapem při realizaci pohybových aktivit dětí, mládeže a celých rodin města Ústí nad Labem 
je naprosto nulová možnost zasportovat si na nějakém veřejném, volně přístupném sportovišti. 
Tento stav chceme zásadně změnit a chceme poskytnout prostor pro aktivní pohyb úplně všem.

Náš cíl.  
Obnovíme nebo vybudujeme v Ústí multifunkční sportovní plácky pro fotbal, basketbal, tenis a fitness.
1. Ve spolupráci s městskými obvody nalezneme místa „bývalých sportovních plácků“
2. Ve spolupráci s městskými obvody nalezneme plochy pro nové „sportovní plácky“
3. Ve spolupráci s městskými obvody, projektanty a pomocí dotačních programů náš cíl zrealizujeme.

Jak provedeme. 
 Ve spolupráci s národními svazy fotbalu, basketbalu, tenisu a fitness připravíme modifikovaný model.
 Projektanti již model převádějí do dvou projektových verzí: základní projekt a rozšířený projekt.
 Pro projekt zajistíme dodavatele i kvalitní stavební firmy a budeme realizovat.

Co získáme výstavbou sportovních plácků ve městě Ústí nad Labem.
 Město nabídne veřejně přístupné sportovní zařízení nejširší veřejností v Ústí, viz standardy EU.
 Město poskytne Ústečanům možnost kdykoli si zasportovat na cca standardním sportovišti.
 Město vytvoří podmínky pro rodinné sportování bez potřeby registrace rodiny ve sportovních klubech.

Další témata související s výstavbou sportovních plácků ve městě Ústí nad Labem.
 Připravované sportovní plácky nemusí nikdo hlídat, vstup je volný a na vlastní nebezpečí, viz EU.
 Veškerá použitá zařízení budou bezpečná, doporučená střešními sportovními svazy a téměř nezničitelná.
 Podpora pohybových aktivit „neregistrované veřejnosti“ ve městech a obcích je aktuální top trend EU.
 Přijetím modelu obnovy a nové výstavby sportovních plácků zvýší město zdravotní zdatnost obyvatel.

Pracovní tým SPORTOVNÍ PLÁCKY v Ústí nad Labem, 2022 +

Lukáš Pulko trenér, osobnost Ústeckého kraje 2021, audience u papeže 2021
vedoucí pracovního týmu SPORTOVNÍ PLÁCKY

Mgr. Zdeněk Kubec člen vedení ČUS, předseda krajské organizace ČUS v ÚK
Mgr. Marek Holly středoškolský pedagog, fotbalista


