Mít prezidenta z Harrachova a navíc Přemysla by bylo fajn
Zanedlouho budou mít naši občané premiérovou možnost zvolit si přímo hlavu státu, tedy prezidenta
České republiky. Jedním z jistých kandidátů je i Přemysl Sobotka (ODS), jenž ze všech uchazečů v
bitvě o Pražský hrad má navíc bezesporu nejpevnější dlouholeté kořeny k našemu regionu. A co víc i
k Harrachovu. Po léta se zde společně s manželkou vzorně stará o horskou chalupu a s nenápadností
jemu vlastní zapadl do života našeho horského střediska. Jsme proto rádi, že si současný
místopředseda Senátu Parlamentu ČR našel volnou chvilku k rozhovoru pro portál Váš Harrachov.

Jste bydlištěm Liberečan, je však o Vás známo, že i to málo z volného času se snažíte trávit
v Harrachově. Dá se tedy říci, že se stal Vaším druhým domovem?
Máte pravdu. Harrachov je pro mne prostor kde sice něco dělám, ale hlavně relaxuji. Když posekám
zahradu (někdy při tom i zničím sekačku) tak si sednu, zakouřím si a jsem spokojený. Mohu tak říci –
mám dva domovy - Liberec a Harrachov.
Existuje v Harrachově místo, které máte zvláště rád?
Prakticky všude. Jsem rád doma, u kamaráda Pepi Paseky, na sjezdovce nebo na tenise, kde jsem se
stal členem klubu a rád se tam sejdu s každým kdo je ochoten si se mnou zahrát.
Harrachov dlouhou dobu trápí stále neskončená soudní kauza pochybného dluhu „J.F. World
Brokers“ . Co o tom všem soudí jeden z nejvyšších představitelů českého státu?
Velmi smutný příběh. Byl jsem moc rád, že tehdejší starosta Tomáš Ploc a zastupitelstvo zahájili
jednání s právníkem, kterému se podařilo proces obrátit. Jen je škoda, že řízení je opět ve fázi, kdy
není jasný výsledek. Odvrácení exekuce na Harrachov považuji za věc, kdy by měl zvítězit rozum a
společná akce koalice i opozice. Opak může být obrovský problém pro všechny.

Harrachov bude v roce 2014 pořadatelem Mistrovství světa v letech na lyžích. Vy jste nad tímto
vrcholným podnikem převzal záštitu. Jste spokojený s přípravami?
Moc mě potěšila nabídka k převzetí záštity nad MS 2014 v letech na lyžích, a tak jak rád chodím
s manželkou Radkou na všechny závody, tak si toto MS nenecháme ujit. Harrachov bude týden
středem skokanského světa a mělo by být v zájmu nás všech, aby MS 2014 bylo úspěšné. Doufám, že
město Harrachov využije MS 2014 k výraznému zlepšení infrastruktury města, stejně jako to je ve
všech oblastech, kde se takhle významná akce pořádá. V opačném případě by to byla škoda a
promarněná šance.

Jistě jste už tuto otázku dostal opakovaně. Přesto. Co vás přimělo kandidovat na prezidenta a jak
dlouho jste tento krok zvažoval?
Rozhodnutí nevzniklo náhle, ale po dlouhých debatách před více než 2 lety, kdy skončila moje éra
předsedy Senátu, což je druhá nejvyšší ústavní funkce v České republice. Po diskusích padlo
rozhodnutí a od té doby pracuji na tom, abych vyhrál. Jako sportovec nerad prohrávám. Ale
s odlehčením, bylo by fajn mít prezidenta z Harrachova a navíc Přemysla - za Přemyslovců přece bylo
dobře.

Pokud byste se stal českým prezidentem, jaká prioritní témata se budete snažit prosazovat?
Těch témat je hodně, ale hlavní úkol vidím v boji s tzv. „blbou náladou“. Ostatní najdete na mých
webových stránkách (www.premyslsobotka.cz – pozn. red.).

Závěrem opět nepoliticky. Ví se o Vás, že rád cestujete i mimo české nejvyšší hory, konkrétně do
Alp. Můžete proto jistě potvrdit všeobecné tvrzení, že mnohdy úrovní služeb v cestovním ruchu
máme u nás ještě co dohánět?
Naše hory jsou krásné, musíme najít společnou cestu na jejich využití, tak abychom zde mohli žít a
nemuseli odcházet.
Na závěr přeji všem hezké vánoční svátky a krásný nový rok se šťastnou volbou prezidenta.

Na harrachovském nádraží při slavnostním obnovení provozu vlaků do Polska v červenci 2010.

Vizitka Přemysla Sobotky
Narozen 18.5.1944 v Mladé Boleslavi
Po ukončení Fakulty všeobecného
1968 na chirurgické oddělení liberecké
přestoupil na rentgenologii. Od roku
1989 byl aktivní v OF. V roce 1991
byl radním Města Liberce a členem
revolučním rokem 1989 nebyl politicky
politické strany.

lékařství UK v Praze nastoupil v roce
nemocnice, odkud po dvou letech
1991 zde byl primářem. Od listopadu
vstoupil do ODS, v letech 1990 - 1996
vedení liberecké nemocnice. Před
angažován, nebyl členem žádné

MUDr. Přemysl Sobotka je senátorem za liberecký volební obvod č. 34, za který byl zvolen již počtvrté (1996,
1998, 2004, 2010). Po celé volební období byl ve funkci místopředsedy Senátu. V letech 2004 – 2010 byl zvolen
předsedou Senátu Parlamentu České republiky, 24. listopadu 2010 byl zvolen 1. místopředsedou Senátu.
Z prvního manželství má 2 dcery Věru a Martinu, v druhém manželství nevlastního syna Prokopa. Manželka
Radmila pracovala jako zdravotní sestra.

