
Druhé kolo voleb do Senátu 22.–23. 10. 2010

ORANŽOVÁ JEŠTĚDU 
NESLUŠÍ…
Liberecko nyní stojí před druhým kolem voleb do Senátu, kdy 
se rozhoduje již jen mezi dvěma kandidáty. Vzhledem k tomu, 
že mým posledním protikandidátem je zástupce socialistů, 
kteří jednoznačně vyhlásili za svůj cíl ovládnutí Senátu za úče-
lem blokování práce vlády i jakýchkoliv nutných reforem, hraje 
se i v našem regionu o hodně.
Je třeba si uvědomit, že oživování destrukčního ducha politiky 
z dob Jiřího Paroubka nám v ničem nepomůže. Populismus 
a laciné kupčení s naší budoucností výměnou za pár drobných 
je tou nejhorší cestou, kterou se můžeme dát. Nešvary hospo-
daření oranžových krajských úřadů, které řídí socialisté, ne-
smíme pustit na celorepublikovou úroveň. Snahy dostihnout, 
či dokonce předstihnout v ekonomické nezodpovědnosti Řec-
ko či Španělsko prostě odmítám!
O tom, zda tomu tak bude, rozhodne volič. Rád bych proto srdečně poděkoval všem lidem, kteří mne svým 
hlasem podpořili v prvním kole a požádal je o podporu i v kole druhém. Zároveň se tímto obracím i na voli-
če těch politických stran z našeho regionu, které ve svém programu neměly laciný populismus, demagogii, 
ekonomickou neodpovědnost, rozpočtovou nekázeň či třeba skrytou neúctu k nebezpečné, avšak nesmírně 
významné práci našich vojáků v zahraničních misích…
Mohu na rovinu říci, že si kandidátů těchto stran i jako politických konkurentů velice vážím za jejich seriózní 
a odpovědný přístup k našemu regionu i celé zemi. To znamená, že si zákonitě vážím i jejich voličů a vě-
řím, že máme většinově společné cíle, a můžeme tak snadno nalézt společnou řeč. Vaše naděje, které jste 
vkládali do svých zástupců, chci pomoci naplnit i za ně, a slibuji tak, že tím váš voličský hlas z prvního kola 
nespadne pod stůl.
Proto se obracím na všechny přemýšlející občany Liberecka s prosbou, aby přišli k volbám a podpořili svým 
hlasem odpovědnost před lacinými sliby, které se nám jednou můžou krutě prodražit. Dokažme, že máme 
svůj kraj i zemi opravdu rádi. Oranžová barva našemu Ještědu prostě nesluší.

Přemysl Sobotka

UPOZORNĚNÍ:
VOLEBNÍ LÍSTKY DO 2. KOLA VOLEB DO SENÁTU BUDOU K VYZVEDNUTÍ 
POUZE VE VOLEBNÍCH MÍSTNOSTECH. 
TERMÍN KONÁNÍ VOLEB JE PÁTEK 22. A SOBOTA 23. ŘÍJNA 2010.



Přemysla Sobotku známe jako sportovce. 
Vždy podporoval sport na Liberecku, a navíc nemění své 
názory. 
Toto jsou dva hlavní důvody, pro které Unie pro sport 
a zdraví podporuje a volí Přemysla Sobotku ve druhém 
kole voleb do Senátu. 

Ing. Jiří Veselka
předseda Unie pro sport a zdraví

Vzhledem k volebnímu výsledku prvního kola voleb jsme 
se ve druhém kole rozhodli podpořit MUDr. Přemysla So-
botku, senátora za Liberecko.
 

Bc. Martin Půta
předseda politického hnutí Starostové 

pro Liberecký kraj

Ve druhém kole senátních voleb budu volit Přemysla So-
botku. Osobně jsem se přesvědčil o jeho lidských i od-
borných kvalitách. Přemysl Sobotka podpořil při srpnové 
bleskové povodni záchranu nejméně 55 lidí armádními 
vrtulníky. Díky osobnímu daru a přímluvám pana senáto-
ra přišlo do frýdlantského regionu velké množství peněz. 
Věřím, že pokud bude Přemysl Sobotka znovu zvolen, za-
sadí se svou autoritou o udržení a zlepšení kvality ovzdu-
ší našeho regionu při řešení zvýšení kapacity výkonu pol-
ských příhraničních elektráren.

Dan Ramzer
starosta města Frýdlant a místopředseda 

Dobrovolného svazku obcí MIKROREGION FRÝDLANTSKO

Jsem šťastný, že Liberečáci poslali s velkou převahou 
do druhého kola jednoho z našich nejslušnějších a nej-
serioznějších politiků, které tato země má. Bohužel však 
v druhém kole začíná vše od nuly. Budu doufat, že své 
odpovědné rozhodnutí voliči z celého Liberecka zopaku-
jí. Co bychom si bez Přemka Sobotky v Senátu počali. Dě-
kuji předem všem voličům z Liberecka. 

Tomáš Töpfer 
herec a senátor

Liberecké Věci veřejné se rozhodly podpořit kandidaturu MUDr. Pře-
mysla Sobotky v 2. kole senátních voleb na Liberecku. „MUDr. Přemysl 
Sobotka vždy dobře reprezentoval svůj volební obvod a během svého 
působení v Senátu pracoval pro Liberecko, což dokázal mimo jiné bě-
hem nedávných zničujících povodní, které postihly Liberecko,“ řekl 

nově zvolený zastupitel a lídr kandidátky do komunálních voleb Petr Černý. „Zároveň je zárukou pokračujících vládních 
reforem, které jsou nezbytné pro další zdravý vývoj České republiky,“ dodala krajská tajemnice Věcí veřejných Anna Šve-
jdová. Liberecké Věci veřejné proto vyzývají své voliče a příznivce, aby v následujícím týdnu šli k volbám a odevzdali hlas 
MUDr. Přemyslu Sobotkovi.


