Pirátské listy

Ï¯VOR

Piráti pro Soběslav

Zeptali jste se...

Piráti pro Soběslav jsou novým sdružením v našem městě.
Rozhodli jsme se oslovit soběslavské občany a zeptat se, co by je o
nás zajímalo. Na otázky odpovídal kapitán naší kandidátky –
Ing. Martin Kákona.
Pro spoustu lidí je termín Piráti znakem něčeho nelegálního,
jak myslíte, že se k tomu občané Soběslavi postaví?
To opravdu nevím. Lidé moc nevědí, že jsme vlastně všichni
považováni za piráty. Skutečně. Z pohledu současné legislativy je
každý občan pirátem. Nevěříte? Tak se někdy podívejte, z čeho se
skládá cena paměťové karty, kterou si koupíte do fotoaparátu. U
karty o velikosti 32 GB zaplatíte 48 Kč za autorské poplatky bez
ohledu na to, jak je karta drahá a co na ní ukládáte! No uznejte,
nejsme všichni piráti?
Jak vůbec vznikla myšlenka založit sdružení Piráti pro
Soběslav?
Zjistil jsem, že mi není lhostejné fungování města. Hledal
jsem tedy možnost, jak spolupracovat s více lidmi a také nějaký
rámec, na kterém by se více lidí mohlo shodnout. Tím nalezeným
rámcem je Pirátský program pro komunální volby. Pirátská strana
byla jediná, která měla v době sestavování kandidátek zpracován
volební program, takže vlastně ani nebylo z čeho vybírat a to se
výrazně nezměnilo dodnes.
Jaké jsou hlavní body které byste chtěl prosadit?
Celý pirátský program je velice komplexní a nelze z něj
vypustit bez následků jeden bod. Nicméně, je jeden bod, který
považuji za nejdůležitější, a tím je zveřejňování informací, protože
pokud se podaří tento bod realizovat, otevře se tím demokratická
cesta k realizaci bodů ostatních.
Na první pohled je váš program zaměřen spíše na mladé lidi,
máte co nabídnout i starší generaci?
Ukažte mi bod, který by měl zajímat pouze mladé. A i kdyby
tomu tak bylo, je přeci důležité, aby mladá generace vytvářela
hodnoty pro důchody svých rodičů a prarodičů. Cokoli se tedy
udělá pro mladé, udělá se pro všechny. A ukažte mi rodiče, kteří
nechtějí nic udělat pro své děti.
Chcete prosadit program Pirátské strany, přesto jste, stejně
jako vaši kolegové, nezávislý kandidát. Nenapadlo vás stát se
členem Pirátské strany?
Ano, napadlo mě to. Podle mého názoru ale člověk nemusí
být politikem, aby mohl spravovat věci kolem sebe. Nicméně,
pokud bych Pirátské straně mohl nějak prospět, tak proč ne? Je to
strana nového typu, která nerozlišuje věci na pravicové nebo
levicové, ale na progresivní nebo zpátečnické. Také je mi sympatický jejich kladný vztah ke vzdělání a k využití technologií pro
zlepšení života. Pirátská strana má nyní výhodu, že není příliš
úspěšná a přitom pro ni pracuje mnoho lidí, kteří chtějí pro své
okolí něco udělat.
Kolik vás stojí volební kampaň?
Všechny výdaje jsou vidět na našem transparentním účtu na
webu. Předpokládáme, že na celou kampaň utratíme 10 000 Kč.
Například pro tisk Pirátských listů vlastnoručně recyklujeme toner.
Je to tak i šetrnější k přírodě.

Za transparentní město

Politici se předhánějí ve slibech, jak zatočí s korupcí či
s plýtváním veřejných peněz. Jako občan zatím žádný velký vír
nepozoruji. Například zákon o povinném zveřejňování smluv a
faktur se patrně bude projednávat a měnit tak dlouho, až se stane
zcela bezzubým a nezabrání tomu ani stomatologická komora.
Přitom zajištění transparentního hospodaření obce by mělo být
ne-li povinností, tak alespoň slušností k občanům.
Je třeba někde začít. Nepřikazuje-li to dosud zákon, nezbývá,
než začít budovat transparentní město dobrovolně. Prvním a
nejjednodušším krokem může být převedení hlavních účtů města
na účty transparentní, tedy na účty snadno veřejně kontrolovatelné. Do transparentního účtu může nahlížet veřejnost prostřednictvím WWW stránek na internetu. Jeho provoz zajišťuje banka bez
dodatečné možnosti majitele účtu zasahovat do provedených
plateb. Zveřejňován je obvykle stav účtu a údaje z jednotlivých
transakcí, jako je datum, finanční objem, uživatelská identifikace a
zpráva pro příjemce. Zveřejňují se tedy zejména údaje, které
plátce sám uvedl na platebním příkazu.
Transparentní účty si již pořídily mnohé obce a většinou
vyjadřují spokojenost s jejich provozem. Jsou však obce, které
zavedení důrazně odmítají. Poukazují na údajně pouhý populistický krok, na nárůst pracnosti, na nemožnost zveřejňovat údaje,
které podléhají utajení atd... V diskuzi se nejčastěji objevuje názor,
že se v bankovním výpisu lidé nebudou orientovat. Jestliže se v
údajích na bankovních účtech města nebude orientovat
veřejnost, jak se v nich dnes mohou orientovat zastupitelé,
představitelé města či jiní pracovníci s rozhodovací pravomocí? Je
třeba jen věnovat větší pozornost srozumitelnému komentování
platebních příkazů ve zprávě pro příjemce.
Transparentní účty samy o sobě transparentní město nezajistí. Je to jen začátek cesty k posílení průhlednosti a věrohodnosti
hospodaření obce. Následovat musí mnoho dalších kroků popsaných v našem volebním programu. Cesta bude ještě dlouhá. Transparentní účty je však možné zřídit okamžitě. Následovat může
zveřejňování všech smluv, všech faktur, výběrových řízení, zveřejnění majetku města a tak dále směrem k transparentnímu hospodaření i nad rámec zákonů. A to je i cíl Pirátů pro Soběslav.
Ing. Petr Král (celý článek v plném znění na webu)

Soběslav na webu

Město Soběslav se před volbami dočkalo nových webových
stránek. Z hlediska přehlednosti, funkčnosti i grafiky je to krok
správným směrem. Mnohem důležitější je však obsah.
V Soběslavi jsou kromě webu ještě dva zdroje informací pro
občany a to městský rozhlas a měsíčník Hláska. Nejlepší informace
je ale aktuální informace a tu jednodenní hlášení či tištěný černobílý měsíčník neposkytnou. Webové stránky nemají sloužit pouze
k prezentaci města, mohou být využity k informování o aktuálním
dění ve městě, mohou zde být články či reportáže.
Funkční web dokáže usnadnit občanům cestu k informacím a
zároveň ušetřit čas zaměstnancům města.
Bc. Miloš Bučinský (celý článek v plném znění na webu)
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Proč bychom se netopili

Povím vám jeden příběh ze života. K jeho sepsání mne donutil jistý leták, na kterém je napsáno: „realizovali jsme důležitá
protipovodňová opatření“.
Jednou takhle dopoledne se dívám na satelitní snímky
Evropy a říkám si, to nevypadá dobře. Tak vezmu krumpáč a lopatu
a jdu kopat strouhu napříč příjezdovou lesní cestou ke hvězdárně.
Bylo hrozné vedro, štípali komáři a sousedi, chataři, co po obědě
přijížděli na chaty, si jistě říkali, co to tam ten magor v tom vedru
zase dělá?
Odpoledne pak byla jiná práce, museli jsme se synem dodělat nějaký projekt a byli jsme dost zaujati jeho řešením. Ani jsme
nevnímali, že začalo pršet. Kolem jedenácté večer už pršelo opravdu hodně. Nechtělo se nám práci přerušit, ale nakonec jsme do
deště vyrazili. Měli jsme obavy, jestli sousedé, které jsme po našem
přestěhování na kopec nechali dole ve městě, nemají s takovým
množstvím vody problémy. Bylo ale už pozdě, po silnici z Nedvědic se valila voda a nedalo se do Soběslavi dojet. Museli jsme to
tedy objet horem přes Mokrou a Vesce.
Když jsme přejeli most přes řeku, tak bylo hned jasné, že je
zle. Všude už stála voda. Ne dešťová voda z řeky, ale splašky
z kanálů a ty splašky už měli sousedi ve sklepech. Proč ta voda
neodtéká? Aha, je spuštěno stavidlo na přepadu kanálu do řeky a
voda z kanálu nemůže vytékat. Kromě toho vidíme, že povodňová
hráz nefunguje, protože zřejmě netěsní klapka na jednom kanálu.
Jsou tam nakupeny pytle s pískem.
Mezi tím vším se důchodci v zatopených domech na tu
spoušť rezignovaně dívají.
Vyjdeme na povodňový val a na první pohled se zdá, že
hladina vody v řece je níž než voda v zatopené ulici. Voda ale
ucpaným kanálem neodtéká. Proč je spuštěno to stavidlo? Snažíme se pytle s pískem odsunout z kanálu. Jde to špatně, jsou už pod
vodou. Nepomáhá to.
Jedeme do města. U mostu u DDM vrčí dvě obrovská čerpadla, která čerpají bobky z kanálů do Černovického potoka. Jsou
tam nějací dobrovolní hasiči. Říkám jim, že jsem odsunul pytle
z kanálu, ale že voda neodtéká. Dostávám vynadáno a dozvídám
se, že to ani odtékat nemůže, že jsou pytle i uvnitř kanálu. Následná diskuse o spojených nádobách nikam nevede.
Jedeme zpět ke stavidlu. Voda stále stoupá.
Kolem projíždí policejní hlídka. Zastavuji je, jestli by nesehnali klíč od řetězu na stavidle, že by se zvedlo a voda by odtekla do
řeky. Na svoji žádost o pomoc dostanu odpověď: „Nevíte telefonní
číslo na někoho z povodňové komise?“ Nevím, tak jdu zkoumat
stavidlo. Řetěz není úplně pevně obmotán. Snažím se všechny
volné články dostat na jednu stranu kliky. Policejní hlídka se otáčí,
aby neviděla, co dělám. Povedlo se, řetěz jde převléct přes kliku.
Opatrně klikou začínám otáčet. Hladina vody v kanále pomalinku
klesá. Začnu otáčet klikou rychleji. Na kanálech se dělá vír a voda

z ulice odtéká. Během deseti minut je pryč.
Policejní hlídka si oddechla, že nemusí situaci řešit a odjíždí.
(Později se dozvídám, že zachránili dva lidi z potopeného auta.)
Co teď, jsou dvě hodiny ráno a já musím jít spát. Živím se
hlavou, tak nemohu být v práci ospalý. Za mostem vidíme hasičské auto. Vysvětluji hasičům, že jsem zvednul stavidlo. Jeden hasič
povídá: „Tý kráso!“ Chci po nich, jestli by stavidlo nehlídali. Nemohou, musí jet dál, čerpat vodu někde ze sklepů.
Jedeme zpět k dobrovolným hasičům k Černovickému
potoku, tam už je jen jeden hasič, který hlídá čerpadla a diví se, že
voda v kanálech tak rychle klesla. Nesnažím se ani vysvětlovat
proč.
Vracíme se zpět před Hvížďalku. Říkám sousedovi, jestli by to
nehlídal, že by voda mohla začít téct opačně. Říká, že bude hlídat.
(Později mi vyprávěl, jak ráno přijel někdo z VAKu a hrozně mu
vynadal, že zvednul stavidlo. Vzal to na sebe. Na důchodci si nic
nevezmou, tak to prošlo.)
Nedá se říct, že lidé, které jsem ten večer potkal, by nechtěli
pomoct, naopak, všichni se snažili s vodou bojovat, ale chyběl tam
někdo, kdo by je řídil. No, a tak si říkám, když nefunguje vedení
města v tak jednoduché věci jako je řízení jednoho stavidla, jak
může fungovat v komplikovanějších věcech, jako je třeba územní
plánování?
A co ta vykopaná strouha přes cestu? Asi měsíc poté město
cestu opravilo a vykopanou stružku zaházeli. Kdo by hned myslel
na déšť, že? Vy na něj ale můžete myslet tím, že půjdete k volbám.
Ing. Martin Kákona (celý článek v plném znění na webu)

Volíte osobnosti ?

Volíte strany nebo křížkujete bez ohledu na to, ve kterém
sloupečku vaši oblíbení kandidáti jsou? A víte, jak se vlastně sčítají
hlasy ve volbách a koho tedy volíte ve skutečnosti?
Realita je následující. Hlasy, které dal volič svým oblíbeným
kandidátům, připadnou v první řadě příslušné straně. Podle
poměru počtu hlasů, které připadnou jednotlivým stranám, je pak
určeno, kolik kandidátů z které strany se stane zastupiteli. A teprve
poté se začne zohledňovat, kolik který kandidát v rámci své strany
dostal hlasů a které konkrétní osoby to budou. Pokud tedy volič
křížkuje napříč stranami, měl by si uvědomit, že většina jeho hlasů
nepřipadne prioritně té osobě, kterou zakřížkoval, ale osobám
s nejvyšším počtem hlasů v této straně (tj. většinou kandidátům
na prvních místech, i když samozřejmě jsou i výjimky).
A ještě jedna zajímavost na konec – na to, aby v rámci strany
někdo „předběhl“ lídra kandidátky pomocí preferenčních hlasů,
nestačí mít pouze více hlasů než on, ale zároveň musí získat o 10%
více hlasů, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v
této straně. Zajímavé, že?
Ing. Iveta Matějů (celý článek v plném znění na webu)
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Piráti pro Soběslav - profily
Ing. Martin Kákona (47 let)

Milan Pokorný (48 let)

Jsem astronom se zanedbatelnou znalostí vesmíru a expert
na šifrování a občas i dešifrování dat :o) V pracovním životě jsem
zažil už mnohé, od čištění záchodů ve fabrice přes konstrukci
nejrůznějších elektronických zařízení až po řízení rozsáhlých
projektů týkajících se bezpečnosti našeho státu. Prostě to, co tě
nezabije, to tě posílí. V Soběslavi jsem prožil už několik povodní, a
tak vím, jak nefungují (proti)povodňová opatření. To se musí
zlepšit. Patřím ke studentům, kteří se účastnili sametové revoluce,
a po letech mám pocit, že jsme něco nedotáhli, že se někde stala
chyba. Tak to chci opravit.

Celý svůj život jsem prožil v Soběslavi. Od roku 1994 až
dodnes zde podnikám. Moje firma se zabývá lakováním osobních
automobilů a průmyslových zařízení. V politice jsem se zatím
neangažoval. Do komunální politiky chci vstoupit proto, že jsem
odmalička v Soběslavi vyrůstal a záleží mi na chodu a vzhledu
mého rodného města.

Ing. Iveta Matějů (25 let)
Už od dětství mě zajímala matematika, fyzika i technika
obecně. Po absolvování místního gymnázia jsem se tedy rozhodla jít studovat jadernou fyziku na FJFI ČVUT. Po dokončení studia
jsem nastoupila do Jaderné elektrárny Temelín, kde aktuálně
pracuji v útvaru Jaderná bezpečnost. V rámci Pirátů pro Soběslav
patřím spíše do té konzervativnější části a snažím se držet ostatní
v realitě. V Soběslavi jsem prožila celý svůj dosavadní život a záleží
mi na správném fungování města. Věřím, že vždy je co zlepšovat.

Ing. Petr Král (65 let)
Velmi brzy mne začaly zajímat počítače i staré hodiny - první
zájem se stal mým povoláním a druhý koníčkem. Ve výpočetním
středisku jsem pracoval na různých pozicích, v období privatizace
jsem se stal ekonomickým ředitelem Lady a členem jejího
představenstva. Po revoluci jsme s kolegou jako první v Soběslavi
začali zavádět internet a tvořit webové prezentace. Založil jsem a
stále vedu horologický spolek s celorepublikovou působností,
který sdružuje lidi bádající v historii orlojů i sběratele a znalce
starých hodin. V Soběslavi jsem založil Věžní muzejíčko s hodinářskou a zvonařskou expozicí. Do komunální politiky vstupuji
zejména s cílem zvýšit transparentnost hospodaření města.

František Šťastný (60 let)
Absolvoval jsem stavební průmyslovku, projektoval jsem
několik let pro Vojenský projektový ústav v Praze. Projektoval
jsem převážně stanice metra a vojenské objekty po celé republice. Po svatbě a přestěhování do jižních Čech jsem pracoval v
Plemenářském podniku opět jako projektant. V roce 1991 jsem
začal soukromě podnikat v oboru voda, topení, plyn. Obchod
postupně rozšiřuju a od roku 2002 jsem jednatelem firmy. Jsem
pro změnu.

Lukáš Hapl (25 let)
Vystudoval jsem Technické lyceum v Táboře a poté jsem
pracoval jako Apple technik. V současné době pracuju jako
vedoucí pobočky Allianz Tábor. Kandiduju jako nezávislý kandidát, rád bych především posunul Soběslav na moderní město
standardní evropské úrovně, myslím, že potenciál tu je. V Soběslavi je především potřeba rozvinout zdravou podnikatelskou sféru
a výrazně podpořit zaměstnanost. Město by se tím oživilo a
přestalo vypadat v pět hodin odpoledne jako opuštěné.

Luboš Pekárik (37 let)
Narodil jsem se v létě, roku 1977 v Táboře. Školku i školu
jsem vychodil v Soběslavi. Po základní škole jsem tři roky docházel - ovšem nepravidelně - na SOU strojírenské, za což mne
postihla snížená známka z chování (již tenkrát se ze mne stával
bukanýr). Po vyučení jsem u strojů strávil sotva tři měsíce. Následovalo několik různých profesí, pak točení volantem. Na chvíli.
Potom civilní vojenská služba, rozvoz obědů po Soběslavi. A pak
tam a tam... V politice jsem se nikdy neangažoval. Ale myslím, že
nastává čas něco změnit.

Pavel Snášel (48 let)
Celé dětství včetně základní školy jsem strávil v Soběslavi,
pak jsem se vyučil automechanikem a čekala mě dvouletá pakárna – vojna. V roce 1989 jsem se oženil a vrátil se do jižních Čech –
do Veselí nad Lužnicí, později do Soběslavi. Proslulé rivalitě mezi
městy se jenom chechtám. V Soběslavi jsem taky zažil povodně,
které se přímo dotkly mojí rodiny. Viděl jsem, že aktivita představitelů města byla během kritického stavu poměrně nízká. Politiku
moc nesleduju a jsem proto docela spokojený člověk, ale když mě
oslovili lidé ze sdružení nezávislých kandidátů pod vlajkou Pirátů,
řekl jsem si proč ne. Piráti jsou mi ze všech stran ještě nejsympatičtější a možná je čas do toho šlápnout.

MgA. Marta Palasová (25 let)
Mezi mé oblíbené předměty na základní škole patřil přírodopis a výtvarná výchova. S příchodem následujících let však bylo
nutné se rozhodnout na co se zaměřit, zda zvolit dráhu „uměleckou“ nebo „přírodovědeckou“. Letošní rok jsem úspěšně absolvovala obor Vizuální design na Fakultě umění a designu Univerzity J.
E. Purkyně. Zájem o přírodu mne ovšem nikdy neopustil a tématem mé diplomové práce se stala blatská krajina. Soběslav a
okolní krajina mi není lhostejná a dobře vím, že zejména po
stránce ekologické se může vždy ledacos zlepšit.

Ondřej Cílek (21 let)
Celý svůj dosavadní život jsem prožil v Soběslavi. Teď studuju stavební management a taky proto trávím od patnácti let
každé prázdniny na stavbách na Soběslavsku. Když jsem začal
chápat, jak to tu ve stavebnictví funguje, občas mi běhal mráz po
zádech. Naštěstí jsem na brigádě pracoval na pozicích, kde se mě
korupce dotknout nemohla. Peníze putující od občanů mají být
využity pro občany. Poznal jsem pravou hodnotu práce i peněz,
proto mi to, co vidím okolo sebe, není lhostejné.
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Ing. Jakub Kákona (26 let)
Od dětství mě zajímala elektronika, robotika a radiotechnika, chodil jsem na kroužky a studium směřoval vždy tímto
směrem. Letos v červnu se ze mě stal letecký inženýr. Po povodních jsem krátce pracoval na vývoji měřících přístrojů ve firmě,
která dodává limnimetry pro měření výšky hladiny řek. Během
střední školy jsem začal pracovat na vlastní firmě, která se specializuje na výrobu české modulární elektronické stavebnice určené
pro vědecké a výukové aplikace. Chtěl bych, aby Soběslav mohla
mladým lidem i cizincům nabídnout víc než jen artefakty svojí
historie.

Jan Černý (36 let)
Dětství a část dospělosti jsem prožil v Dražicích. V roce 2007
jsem přešel v zaměstnání do Českých Budějovic a přestěhoval se
natrvalo do Soběslavi. Mám rád elektroniku, železnici a turistiku.
Elektronika a železnice je mojí prací – pracuji ve firmě, která
zajišťuje telekomunikační služby pro České dráhy a pronajímá
datové okruhy pro externí firmy. Pokud jde o turistiku, propadl
jsem i s mojí ženou geocachingu, naše výlety řídí GPS. V politice
jsem se dosud neangažoval, asi jsem potřeboval nějaký impuls,
abych chtěl něco změnit. Moje dosavadní pokusy něco zlepšit
(např. jízdní řády), vyšly vniveč. Teď mám další šanci.

Jaroslav Novák (36 let)
Do svých 30 let jsem žil v nedalekých Dvorcích. Maturitu
jsem složil na SPŠS v Táboře. Po základní vojenské službě jsem
dělal bezpečnostního technika a energetika v JZD Tučapy.
Posledních 18 let jsem hasičem u Hasičského záchranného sboru
v Soběslavi. Tady také od roku 1993 žiji se svou manželkou a
našimi třemi dětmi.

Ing. arch. Jan Kodat (41 let)
Komerčně nepoužitelný. Dálkově neovladatelný. Vystudoval
jsem Fakultu architektury ČVUT v Praze – obor architektura a
urbanismus. Poslední dva roky věnuju zvýšenou pozornost
projektům ve veřejném prostoru, procesu jejich navrhování,
schvalování i realizaci. K účasti ve volbách do zastupitelstva
našeho města mne přesvědčil skvěle zpracovaný program pro
komunální volby. Osobně budu pokračovat v tom, co jsem začal
před lety, uvědomil jsem si však, že sám toho zmohu jen omezeně. Proto Piráti pro Soběslav.

Kamila Kákonová (21 let)
Možná si mě někteří pamatujete ze soběslavského koupaliště, kde jsem měla za úkol dělat zlého plavčíka. Vysokou školu jsem
si vybrala podle toho, co mne baví a hlavně jsem chtěla být
užitečná! Tak jsem se ocitla na ČVUT obor Biomedicínský technik.
Po dvou letech studia jsem ztratila mnoho iluzí o českém vzdělávacím systému. Miluju svět, a když vidím, jak s ním lidé zacházejí,
mrzí mě to. Chtěla bych pomoct a myslím, že nejlepší pomoci
dosáhnu malými díly z mé rodné hroudy, za kterou považuji
Soběslav.

Bc. Miloš Bučinský (27 let)

Své dětství jsem prožil v Soběslavi, poté mne cesty zavedly
do Českých Budějovic, kde jsem úspěšně dokončil vysokou školu
obor informační technologie. Počítače byly vždy mým největším
koníčkem, především tvorba webů a grafika. Po škole jsem
nastoupil do zaměstnání v Praze, kde pracuji ve firmě zabývající
informačními technologiemi a bezpečností vozidel, zaměřenou
především na identifikační prvky. Momentálně se podílím na
vývoji software Vin-dekodéru. Ač pracuji v Praze, snažím se co
nejvíce času trávit doma - v Soběslavi. Ta je místem, které mám
nejraději a v jehož okolí to znám nejlépe.

Dagmar Pekáriková (66 let)
Narodila jsem se v Děčíně v roce 1947, následující rok byli
rodiče soudruhy vyhnáni ze Sudet a přišli jsme do Soběslavi.
Absolvovala jsem Střední keramickou školu v Bechyni, pak pracovala v propagaci. Od roku 1971 jsem nastoupila do soběslavského
muzea, absolvovala Muzejní školu obor konzervátor a v muzeu se
věnovala této činnosti. Po revoluci jsem se zapojila do činnosti OF.
Dali jsme podnět ke vzniku soběslavských novin. Od roku 1993
jsem se stala redaktorkou soběslavské Hlásky. V květnu 2000 jsem
byla z redakce odstraněna. Do politiky se mi již nechtělo, ale
jelikož jsem tak trochu nahlédla „pod kobereček“, možná přispěju
k tomu, aby se v našem městě něco změnilo.

Petr Kotoun (45 let)
Narodil jsem se v roce 1969. Vyučil jsem se v Táboře jako
řezník-uzenář, to bylo ještě v době, kdy v konzervách bylo maso.
V roce 1991 jsem měl nehodu a zlomeninu páteře, od té doby
jsem upoután na invalidní vozík. Poté jsem pracoval v Jitoně, a
pak jsem začal podnikat, což dělám dodnes. Bydlím sám v garsonce naproti kinu v Soběslavi. Proto bych rád odstranil bariéry,
nejen ty, které se nedají překonat na vozíku. Může to být vnímáno
jako šance na změnu pro všechny, kterým je Soběslav domovem.

Ing. Kristýna Šilhavá (26 let)
Vystudovala jsem fakultu biomedicínského inženýrství a
absolvovala půlroční stáž na marketingovém oddělení. Marketingu bych se chtěla věnovat dál, ale můj pracovní životopis se bude
teprve psát. Na gymnáziu jsme s partou kamarádů začali zkoušet
ve staré garáži a tak vznikla kapela Hodně Podně, se kterou jsme
koncertovali po celé republice a v létě na festivalech. O místním
dění chci slyšet a chtěla bych, aby o něm mohl mít co nejvíc
informací každý. Proto jsem se nalodila na pirátskou palubu.

Ing. arch. Šárka Kuttelwascherová (25 let)
Vystudovala jsem architekturu na ČVUT v Praze. Dřina, málo
spánku, závislost na kofeinu, zoufalý nedostatek společenského
života. Jako dítě jsem byla dlouho extrémně introvertní, až
později jsem se naučila komunikovat se světem okolo mě. Získaná schopnost mluvit mi často přinesla problémy, neuměla jsem
být zticha, když bylo něco špatně. Možná i to mě nakonec dovedlo k Pirátům.
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