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V Liberci 6. 5. 2011

Vážený pane jednateli,
úvodem mé reakce na Váš dopis adresovaný předsedovi Unie pro sport a zdraví (USZ) ze dne
2. 5. 2011 mi dovolte, vyslovit hluboké politování nad situací, díky níž se Vaše společnost cítí
oprávněně poškozena. Tvrzení, které padlo na ZM dne 28. 4. 2011 o údajné několikasettisícové
podpoře kampaně USZ Vaší společností, které zde navíc bylo nekorektně zneužito v rámci neférového
politického boje, je samozřejmě zcela nepravdivé. Toto tvrzení je o to absurdnější, že bylo vysloveno
nečleny USZ a tedy lidmi, kteří nemají o způsobu financování naší kampaně žádné oficiální informace.
Dovolte mi pro upřesnění celé záležitosti trochu vysvětlit situaci. USZ je politickým hnutím
jehož hlavním a základním cílem je „… vytvářet podmínky pro upevňování zdraví, zvyšování duševní
odolnosti a především pro užitečné využití volného času veškeré populace zejména pak dětí a
mládeže.“ (citace ze stanov hnutí), a proto krom svých členů oslovuje mnoho lidí z oblasti sportu,

zdravotnictví apod. Tito pak kandidují, jako nezávislí kandidáti na našich kandidátkách. To jsou i
případy Bc. Kocumové a ing. Rutkovského.
Přestože působení na tyto kandidáty je mnohem obtížnější než na naše členy, uvědomuje si
USZ, že nese zodpovědnost i za tyto kandidáty. Bohužel si někdy naopak zcela neuvědomují tito
nezávislí kandidáti svou zodpovědnost vůči USZ.
USZ chápe a zcela respektuji práva Vaší společnosti na ochranu její dobré pověsti Tato situace
USZ a mne osobně mrzí o to více, že si vážíme nejen podnikatelských úspěchů firny Syner, díky nimž
vytváří v našem městě stovky pracovních míst, ale také Vaší charitativní činnosti. Ze strany Vaší
společnosti si též uvědomujeme, že poskytuje významnou podporu sportu a sportovní činnosti na
všech úrovních od rekreační až po vrcholový sport, který je nejen diváckou atrakcí, ale i propagací
města a zejména dobrým příkladem a motivací pravidelně sportující mládeži.

Výše uvedenou situaci jsem podrobně probíral s ing Rutkovským. Je si vědom svého
pochybení, kdy potvrdil něco, co vlastně nemohl vědět a ani přesně nevěděl. Jako vysvětlení, nikoliv
omluvu, vezměte prosím v úvahu to, že podlehl mimořádně vyhrocené atmosféře na tomto jednání a
agresivně položenému tendenčnímu dotazu. Přijměte jeho omluvu zatím tímto dopisem, zároveň se
sdělením, že je připraven omluvit se i osobně.
S Bc. Kocumovou jsem měl možnost mluvit v této věci zatím jenom krátce. Její stanovisko je
takové, že toto sdělovala pouze jako svou domněnku na základě jakýchsi ústně zachycených
informací. Prozatím není hotový doslovný zápis z jednání, a proto s ní záležitost ještě jednou proberu
po jeho zveřejnění. Očekával bych však omluvu za desinformaci vůči Vaší společnosti a USZ i z její
strany.
Z výše uvedeného dle mého názoru poměrně jednoznačně vyplývá, že tato nepříjemná
dezinformace vznikla mimo členskou základnu USZ a nebylo jejím cílem poškodit společnost Syner.
Osobně se za USZ zaručuji, že z naší strany není žádný zájem tuto věc dále akcentovat, spíše naopak.
Dále jsem za USZ připraven zveřejnit prohlášení s textem, že společnost Syner ani v loňském roce, ale
ani nikdy v 12-leté historii trvání našeho hnutí, nesponzorovala kampaň USZ, což je možné dohledat
v našem auditovaném účetnictví, které jako každý politický subjekt zasíláme každoročně kontrolnímu
výboru PS, kde podléhá pravidelné kontrole. Navrhuji, budete-li souhlasit, toto zveřejnit v Libereckém
deníku formou placené inzerce. Zároveň Vám dávám plné právo nakládat s textem tohoto dopisu dle
Vašeho uvážení. Sdělte mi prosím Vaše stanovisko ke způsobu požadované medializace.
Na závěr se ještě jednou omlouvám za tuto velmi nepříjemnou záležitost a věřím, že Vaše
společnost kvůli ní nebude vyvozovat negativní závěry směrem k podpoře sportovců a sportu jako
takovému
S přátelským pozdravem
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