
 

 

 
 

V Liberci dne 24. 9. 2018 
 
 
 

 

Vážení sportovní přátelé, 

 

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s nadcházejícími komunálními volbami. 

Ať již jste registrovanými členy některé z více než sta sportovních organizací v Liberci, nebo sportujete 
pouze rekreačně, jistě Vám není lhostejné, jaké podmínky jsou vytvářeny pro sport v našem městě. Tuto 
situaci je nutné řešit. 

Z iniciativy zástupců sportovních organizací a zdravotníků vznikla občanská iniciativa Sportovci za 
zdravý Liberec. Jejím cílem je obnovit upadající podporu sportu, zlepšit péči o zdraví občanů našeho 
města, zajistit zdravý a konstruktivní chod radnice a umožnit městu jeho přirozený rozvoj. Vedení města 
bylo stávající politickou garniturou přivedeno do zcela tristního stavu řízení města, které pociťují všichni 
občané města Liberec. Na základě tohoto faktu vznikl slogan „ZDRAVÉ MĚSTO“ a jeho význam je i 

v přeneseném slova smyslu – více o prioritách na www.sportovcizazdravyliberec.cz. Tato iniciativa našla 
podporu u dříve úspěšného hnutí Unie pro sport a zdraví, na jejíž kandidátce číslo 1 zástupci této 
iniciativy kandidují, neboť se zcela ztotožňuje s jejich prioritami. 

Chceme, aby si v našem městě mohl každý zasportovat, aby naše děti měly možnost všestranného 
rozvoje, aby se sport nestal jenom luxusem. Vždyť sport je stále důležitou prevencí kriminality, drog a 
civilizačních chorob, včetně hrozivě se rozšiřující obezity dětí. 

Bohužel se změnou zákonů v minulosti, přišli sportovci o významnou část tradičního zdroje financování 
své činnosti, a to o příspěvky ze sázek a loterií, která dnes z velké části putují od státu přímo na města a 
obce. Dále do sportu, avšak v případě Liberce pouze částečně. Jedná se o částku cca 40 mil. Kč, o 
kterou sportovci v Liberci z velké části přišli a jedním z našich cílů je tuto částku do financování sportu 
vrátit. Rádi bychom prosadili, aby měl sport dostatečnou, dlouhodobou a koncepční finanční podporu. 

V letošních komunálních volbách jsou na kandidátce č.1 USZ hlavně lidé z našich řad. Velká většina 
z nich se stejně jako my, věnuje systematické práci s dětmi a mládeží. Hodně jsme se naučili a lze bez 
rozpaků říci, že již dávno neprosazujeme pouze podporu sportu, ale všestranný, harmonický rozvoj 
našeho města v souladu se zájmy jeho občanů. Umíme převzít zodpovědnost a se ctí se zhostit i 
nejvyšších funkcí ve vedení města.  

Z těchto důvodů jsme se rozhodli podpořit kandidaturu hnutí Unie pro sport a zdraví. Na naši kandidátce 
máme zástupce sportovních klubů, kteří ve svém civilním povolání jsou odborníky v oborech, které jsou 
potřeba pro zdravé řízení města a zajištění jeho rozvoje, nejsme pouze sportovci s jediným tématem. 
Chcete-li nám pomoci v naší práci, dejte Vy i Vaši přátelé své hlasy v nadcházejících komunálních 
volbách hnutí Unie pro sport a zdraví, č. 1.  

Zároveň Vás prosíme o šíření tohoto dopisu v řadách sportovců a jejich přátel. Nejsme a ani nehodláme 
být klasickou politickou stranou. Spoléháme na nadšení lidí a soudržnost nás všech – sportujících 
občanů města Liberce. 

 

Za Vaši podporu Vám děkujeme. 

 
 

Všichni kandidáti za hnutí “ Unie pro sport a zdraví“ 

     
    

P.S. 

Věříte-li ve zdar naší společné věci a všem kandidátům USZ, prosíme Vás, abyste 5. a 6. října 2018 na 
Vašem hlasovacím lístku zakřížkovali celou kandidátku USZ. Chcete-li zvolit i osobnosti z jiných 
kandidátních listin, zakřížkujte jejich jména, a pak celou kandidátku USZ. Tím dáte hlasy Vámi vybraným 
osobnostem a zbytek Vašich hlasů do počtu 39 získá USZ.  

 

 

http://www.sportovcizazdravyliberec.cz/

