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oblast SPORT a KULTURA 

Sport a kultura nejen jako prevence kriminality, ale také známka 
vyspělosti naší společnosti 

Pokud pomineme vrcholový sport řízený z úrovně státu, popřípadě velkých tělovýchovných jednot a 

klubů, je hlavní roli kraje podpora výkonnostního a rekreačního sportu. V našem podání to je snaha 

dostat děti co nejvíce od mobilů a tabletů. Probudit v nich zájem o užitečné aktivity, motivovat 

je sportovat a podporovat rozvoj jejich fyzických a charakterových vlastností. K tomu je 

potřeba vybudovat nová a zrekonstruovat stará nevyhovující sportoviště, jejich zázemí a 

všemožně podporovat činnost řady dobrovolných trenérů a pracovníků.  

Kultura zdaleka není jen umění, je to způsob pohledu na svět, její podpora je proto 

nepostradatelná. Kultura malého národa, jako je ten náš, byla a je základním znakem naší 

národní existence. Vztah společnosti ke kultuře je třeba změnit. Životní úroveň nespočívá totiž jen 

v materiálním zabezpečení, ale i v postoji k přijímání sebe sama a v seberealizaci. 

 

 Provedeme revizi stavu sportovišť v rámci kraje a budeme směřovat pomoc tam, kde je to 

nejvíce potřeba. 

 Budeme podporovat rozvoj sportovních aktivit v kraji především pro širokou veřejnost. 

 Zasadíme se o obnovu, udržování a rozvíjení místních tradic. 

 Zajistíme lepší podmínky pro uměleckou činnost místních autorů, aktivity neprofesionálních 

kulturních a uměleckých sdružení, realizaci koncertů, folklorních festivalů, přehlídek a 

nejrůznějších regionálních akcí.  

 Podpoříme tvůrčí aktivity související s územím kraje, dokumentární díla zaměřená na historii, 

současnost a obyvatele kraje. 

garanty tématu SPORT a KULTURA jsou: 

 Ing. Miroslav Michalík 
Vystudoval Vysokou školu báňskou obor Výstavba dolů a geotechnika a 10 let pracoval na 
dolech OKD jako důlní technik, od roku 1993 pracuje ve stavebnictví v obchodní činnosti. Je 
zastupitelem městského obvodu Slezská Ostrava a členem komise pro přípravu smluv a 
majetku a komise pro školství, kulturu a sport. Je předsedou regionální organizace TOP 09 
Ostrava a 1. místopředsedou krajské organizace.  

 Bc. Barbora Pánková 
Vystudovala pedagogickou fakultu Ostravské univerzity obor učitelství pro mateřské školy, 

působila jako učitelka mateřské školy na Morávce, v Raškovicích a ve Frýdku-Místku. 

V současné době pracuje jako vedoucí učitelka v mateřské škole v Raškovicích. Členkou TOP 

09 je od roku 2010, kde momentálně působí v regionálním výboru. 
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