


„Moje rozhodnutí podpořit v letošních volbách do Senátu Par-
lamentu ČR MUDr. Přemysla Sobotku není pouze výsled-
kem dlouhodobé pozitivní zkušenosti s jeho působením ve 
druhé nejvyšší státní funkci. Mám ho rád jako člověka, který 
dokáže i v mezních situacích odvážně a jasně formulovat svoje 
názory, který drží slovo a který rozhodně nezapomíná na svoje 
město a na dění v něm. Upřímně mu přeji úspěch!“

Stanislav Doubrava, 
ředitel Naivního divadla Liberec
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S Přemyslem Sobotkou se my, 
zemědělci a potravináři z Liberec-
ka, setkáváme často. Má-li politik 
účinně a správně rozhodovat o nás, 
má s námi také něco prožívat a my 
s ním. Obojí je splněno. Mít pro 
svou volbu člověka neměnícího své 
názory, hovořícího jen se znalostí 
věci jasně a srozumitelně, a na-
víc pravého Liberečáka, je volbou 
snadnou. Tím člověkem je pro mě 
MUDr. Přemysl Sobotka. 

Robert Erlebach
Regionální agrární rada 

Libereckého kraje
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Proč volit MUDr. Přemysla Sobotku
Mám několik jednoduchých, ale pro mě velice důležitých dů-
vodů. Přemysl Sobotka je slušný člověk, slušný a podtrhuji 
zkušený politik. A já si myslím, že současná doba zkušené 
politiky bude potřebovat více než kdy jindy. Mám u něho jis-
totu, že jeho kroky vždy budou mířit ke dveřím doprava, a 
také jeho náhled na vztahy, např. s Ruskem, jsou naprosto 
shodné s názory mých přátel a názory mými.

Martin Chaloupka
orlojář, Kryštofovo Údolí
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Předsedu Senátu MUDr. Přemysla Sobotku jsem poznala 
jako velmi slušného muže a politika, který dokáže přijmout kri-
tiku a uzná, že i ten druhý má pravdu. Je vždy pevný ve svých 
názorech, a pokud mu to okolnosti dovolí, vždy pomůže kaž-
dému, kdo jeho pomoc potřebuje. Pro tyto jeho vlastnosti vždy 
stojím za ním a v senátních volbách může počítat s tím, že 
dostane můj hlas, k čemuž vyzývám i ostatní voliče.

Marta Kottová
předsedkyně Historické skupiny Osvětim 

a nositelka státního vyznamenání
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Přemysl Sobotka se zajímá o život lidí na horách a vždy 
se snaží pomoci nejen v krizových, ale i v běžných životních 
situacích. 
Za dobu působení ve vysoké politice se jeho kladný postoj 
a přístup k obyčejným lidem a jejich problémům nezměnil. 
Proto podporuji zvolení Přemysla Sobotky do Senátu PČR.

René Mašín, 
náčelník Horské služby Jizerské hory
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Pana Přemysla Sobotku znám 
20 let. Od doby první vlny nadše-
ní a elánu, a na to se nezapomíná. 
Jsem z Harrachova, i on tam má 
svoje vazby. Vždycky když ho vidím, 
pomyslím na Ondřeje Sekoru, proto-
že obočí pana senátora vypadá jak 
z jeho pera. Ale vážněji.  Nikdy mě 
nenechal „ve štychu“ a ve významné 
službě nezpychl. Toho si vážím. 

Marie Matušková
starostka obce Višňová
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Přemysl Sobotka pro mne v české politice symbolizuje prototyp 
slušného člověka, který však umí vždy neústupně prosazovat své ne-
měnné zásady. Pod jeho vedením se podařilo během pár let ze Sená-
tu vytvořit významný pilíř našeho ústavního systému a já rovněž velice 
oceňuji jeho stoupající roli v zahraniční parlamentní demokracii na 
úrovni Visegrádské skupiny, EU i ostatních regionů. I zde vidím jasný 
vliv Přemysla Sobotky. Připočtu-li k tomu jeho celoživotně vřelý vztah 
k Liberci a k celému regionu, za nějž opět kandiduje, velice rád připo-
juji svůj hlas na jeho podporu v nadcházejících senátních volbách.

Petr Nečas
předseda vlády ČR a předseda ODS
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„Hokej je velmi tvrdá hra, stejně jako politika.
Přemysla Sobotky si vážím nejen jako politika, ale i jako 
sportovce, který nikdy nezapomněl, odkud pochází, a navíc 
je velký fanda Bílých Tygrů.“

Petr Nedvěd, 
kapitán hokejistů Liberce

Volby do Senátu 2010





Pan MUDr. Přemysl Sobotka je 
jeden z mála našich špičkových 
ústavních činitelů, které politika ne-
změnila. Znám ho mnoho let a vím, 
že je stále stejný. Je to muž pevných 
mravních zásad a neměnných po-
stojů, s mimořádnou dávkou empa-
tie, tedy schopnosti vcítit se do pro-
blémů jiných lidí. Jako předseda 
Senátu – druhý nejvyšší ústavní 
činitel, to mnohokrát prokázal.
Žil jsem dlouho v severních Čechách, 
právě v tomto volebním obvodu. Teď 
je mi líto, že už bydlím jinde. Pana 
Přemysla Sobotku bych rozhodně vo-
lil. Udělejte to za mě, prosím.

Michal Pavlata, 
herec a publicista
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Pan Přemysl Sobotka?
Pro mne – přítel, člověk, politik 
a chlap, který neslíbí, co nesplní, 
a dokáže říct pravdu, i když bolí!
 

Dan Ramzer, 
starosta města Frýdlant
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Do politiky se nemíchám, leč uzná-
vám její důležitost pro národ a re-
publiku. Hrozím se politiky zlých 
hlupáků; a kromě nich také moci 
poživačných primitivů bez morál-
ních zábran.
 Z pohledu profesionálního přírodo-
vědce konstatuji, že nejspíše jedi-
nou lidskou výhodou oproti jiným 
organismům jsou rozumové schop-
nosti. Mám proto rád lidi obdařené 
inteligencí, vzdělané, dobře uvažu-
jící. MUDr. Přemysl Sobotka tyto 
atributy má, a to osvědčené. Nechť 
jest zvolen. 

RNDr. Miloslav Studnička, CSc., 
ředitel Botanické zahrady Liberec
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„Když se řekne slušný člověk v po-
litice. Koho si vybavíte? Já Přemka 
Sobotku.“ 

Tomáš Töpfer
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My, Václav Eusebius Albrecht z Vald-
štejna, vévoda frýdlantský, zaháňský, 
meklenburský, hlohovský, generalis-
simus císařské armády, viceadmirál 
Oceánu a Baltického moře. Při Na-
šem příjezdu do pražského paláce, 
v rámci otevření výstavy, Nás přiví-
tal a poklekl na koleno Přemysl 
Sobotka. Byl to pro Nás i všechny 
ostatní přítomné nejen výraz úcty, 
ale i výraz víry, pokory a statečnos-
ti, nejen té osobní, ale především 
té politické. Historie a tradice tvoří 
identitu národa a v tom jsme zajed-
no. Patří mezi málo těch politiků, 
kteří neztratili svoji „lidskou tvář“. 
Proto se teší Naší důvěře a podpoře. 
Navzdory závisti.

Albrecht z Valdštejna v. r.
Liberec, A.d.  30. 8. 2010

Volby do Senátu 2010





MUDr. Přemysl Sobotka je velký 
patriot našeho kraje. Jako příznivec 
hradu Grabštejn jsem mnohokrát 
poznal, že jeho patriotství nekončí 
na hranicích velkého Liberce, ně-
kde u Pilínkova nebo Stráže nad 
Nisou, ale až v Praze.
Je to gentleman, nejen svou štíhlou 
postavou, ale hlavně slušným a ko-
rektním jednáním. A gentlemanů 
je přitom v české politice zapotřebí 
jako soli. Už proto, že, jak všichni 
víme, sůl je nad zlato.

Luděk Vele
sólista opery Národního divadla
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Proč budu volit pana Přemysla 
Sobotku? 
Protože to je slušný a skromný člo-
věk. Dovede naslouchat „obyčej-
ným“ lidem a pochopit jejich „oby-
čejné” problémy. Dokáže pomoci 
a pro celý náš  region toho udělal 
hodně. Pevně věřím, že si to všichni 
rozumní lidé uvědomí.

Petr Vostřák
ředitel kulturního 

a společenského centra
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