
Živá Lípa se představuje

15. května 2018, 17.00–18.00, Wildcook café & restaurant

Pokud se zajímáte o veřejné dění v České Lípě, nepochybně se k vám v poslední době donesly 

neoficiálně šířené informace o tom, že na místní politickou scénu hodlá vstoupit nový subjekt, který 

má vzhledem k silnému personálnímu obsazení a propracované vizi značnou šanci i ambici výrazně 

promluvit do událostí ve městě a stát se jejich aktivním iniciátorem a účastníkem. Dnes došlo na jeho 

oficiální představení.

Tímto subjektem je sdružení pěti stran a hnutí, které do podzimních komunálních voleb půjdou na 

jedné kandidátce pod názvem Živá Lípa. Tvoří jej členové Starostů pro Liberecký kraj, Strany 

zelených, Spolehnutí, TOP 09 a Unie pro sport a zdraví. Tyto strany získaly v minulých komunálních 

volbách dohromady přes třicet procent hlasů, a proto Živá Lípa představuje v našem městě sílu, se 

kterou je třeba počítat.

Na jakých základech Živá Lípa stojí? Především je to liberální pojetí politiky v širokém smyslu, důraz 

na nové, neotřelé nápady a pozitivní pojímání veřejné sféry a veřejného prostoru. Rozhodně 

netvrdíme, že vše, co se v našem městě dosud dělo a děje, je špatné. Jen si myslíme, že věci lze dělat 

i jinak, bez zbytečné vyhrocenosti a osobní nevraživosti jak na koaliční, tak na opoziční straně, což se 

bohužel během posledního volebního období stalo v českolipském zastupitelstvu a ve vedení města 

normou. Důkazem, že k politice lze přistoupit odlišně, je naše schopnost dohodnout se na 

společném postupu a jít do toho v zájmu České Lípy jednotně.

Naše kandidátka je pestrá, a to v mnoha ohledech. Někteří z nás mají zkušenosti ze zastupitelstva, jiní 

z práce v městských výborech a komisích. Další přinášejí zkušenosti nabyté mimo oblast politiky 

a samosprávy, které mohou veřejnému dění v mnohém prospět. Působíme v řadě oblastí kultury, 

sportu, podnikání, sociální práce, školství a dalších oborů a za mnohými našimi kandidáty je vidět kus 

práce ve prospěch České Lípy v rámci různých spolků a klubů. Na druhé straně mezi sebou máme 

i studenty, kteří by pro každou obec měli být příslibem do budoucna. Dohromady tvoříme silný tým, 

který má občanům našeho města co nabídnout. Zbývá jen, abyste nás v říjnu podpořili v komunálních 

volbách.

Pojďte do toho s námi. Společně.

Vaše Živá Lípa

Kontakty pro média

ahoj@zivalipa.cz    Ing. Jaroslav Turnhöfer, 606 622 394

www.zivalipa.cz    Štěpán Slaný, 725 836 906

facebook.com/zivalipa   Bc. Michal Prokop, 602 863 339


