
PROČ PIRÁTI PRO SOBĚSLAV?
Slovo „pirát“ u mnoha lidí příliš důvěry nevzbuzuje. 

Na první poslech se nezdá, že někdo, kdo sympatizuje s 
Pirátskou stranou, by měl řídit naši obec. Jsou tu přece 
osvědčené strany a zavedená hnutí. Je tu však jeden 
závažný důvod. Hospodaření obce dnes není zcela kont-
rolované, spíše vůbec. Nezveřejňují se zápisy z jednání 
zastupitelstva, nezveřejňují se zápisy z jednání rady 
města, nezveřejňuje se účetnictví a nezveřejňují se 
smlouvy.

Právě proto naše sdružení nezávislých kandidátů 
pod hlavičkou Pirátské strany chce prosadit zprůhledně-
ní �nancování a zveřejňování informací (kde jinde než na 
internetu).

Ve volebním programu, který vám předkládáme, se 
mimo jiné uvádí: „Podle platného zákona o svobodném 
přístupu k informacím má obec povinnost zveřejňovat 
informace, o které si lidé požádají. Chceme jít mnohem 
dále a zveřejňovat všechny informace, u kterých není 
důvod k utajení. Odmítáme, aby se obec vymlouvala na 
obchodní tajemství. Přitom však uplatníme výjimky z 
důvodu ochrany soukromí, důvěrnosti majetkových 
poměrů apod., které zákon obsahuje.“ Pokud by se 
povedlo realizovat třeba jen toto, stojí za to, volit Piráty 
pro Soběslav.

Nikdo z našich kandidátů není členem žádné politic-
ké strany. Jsou mezi námi lidé různých názorů a nejrůz-
nějších odborností. Co nás spojuje, je zájem o zlepšení 
života ve městě a jeho okolí. Najdete mezi námi techniky, 
manažery, podnikatele, studenty i důchodce. Není nás 
pouze 21 a doufáme, že budeme i nadále rozšiřovat řady 
našich spolupracovníků o další profese, protože víme, že 
s funkcí nedostane člověk současně i rozum.

Neslíbíme Vám nyní nic kromě vlastní práce. Až si 
přečtete na webu náš program, zjistíte, že té práce je 
opravdu hodně. Můžete s ní pomoct podle svých mož-
ností několika způsoby: a) dáte nám svůj hlas, b) pomů-
žete nám, c) budete sami pracovat pro město, protože 
bez práce líp nebude.

PIRÁTSKÉ SEDMERO
1. Transparentní hospodaření města

Jsme pro zavedení transparentních účtů města a 
zveřejňování smluv a faktur.
2. Usnadnění přístupu k informacím

Jsme pro zveřejňování všech informací týkajících 
se veřejného majetku. Budeme automaticky zveřejňovat 
zápisy z jednání zastupitelstva města, což se dnes 
neděje.
3. Podpora místní ekonomice

Jsme pro systémové řešení parkování v centru 
města. Drobné podnikání nesmí být ohroženo tím, že 
zákazníci nebudou mít kde zaparkovat.

Pro �rmy v průmyslových zónách města musí 
existovat dobrá dopravní obslužnost a další infrastruktu-
ra včetně vysokorychlostního připojení k internetu. S 
vysokorychlostním internetem mohou přijít do města 
další možnosti podnikání. Například datová centra. 
Zároveň to může přinést nové pracovní příležitosti pro 
středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané lidi.
4. Využití moderních technologií

Jsme pro zavedení vysokorychlostního internetu 
do města a jeho distribuci do okolních obcí. Jednou z 
možností je využití optických spojů v rámci výstavby 
železničního koridoru.
5. Stop hazardu

Jsme pro úplný zákaz hracích automatů na území 
města. Na hrací automaty se musí hledět stejně jako na 
návykové látky. Ekonomický přínos do pokladny města z 
tohoto pochybného druhu podnikání nevyváží rozvrá-
cené rodiny a možnost vyvolání návyku u mládeže.
6. Podpora cestovního ruchu

Jsme pro vybudování cyklostezek a informačních 
kiosků. Jsme pro kontrolu zdrojů znečištění Lužnice. 
Cestovní ruch může být zdrojem rozvoje ekonomiky v 
našem regionu.
7. Zodpovědné plánování rozvoje města

Jsme pro architektonické soutěže a pro vypraco-
vání nového územního plánu. Současný územní plán je 
pouze mírně modi�kovaný plán z konce éry socialismu.

Jsme pro vypsání architektonické soutěže na rekon-
strukci náměstí.

A ještě něco navíc.

Chceme pracovat pro město a dáme Soběslavi
                                        internetové moře bez vln.

Výše uvedené body jsou pouze přiblížením pirátského 
programu, který celý naleznete na našem webu.

Piráti pro Soběslav
Pirátské listy

Najdete nás na webu i facebooku

pirati.sobeslav.cz
facebook.com/pirati4sobeslav
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PROČ MAJÍ PIRÁTI PRO SOBĚSLAV 
VE ZNAKU PĚTILISTOU RŮŽI?

Pětilistá růže je znakem Rožmberků, kterým Soběslav 
patřila. Nejznámějším z nich byl nepochybně Petr Vok.

O tom svědčí příhoda ze stavby Rožmberské školy. Soběsla-
vští nechtěli dát obecní dřevo na krov ani na otop profeso-
rům a žákům. Městská rada vše odbyla slovy: „Dřevo 
nedáme, lesy musíme zachovati potomkům!“ Úředníci 
dozorující stavbě na to vzkázali: „Kdybyste rozvážili, s jakým 
dobrým úmyslem ta škola u Vás založena jest, měli byste 
takové dříví neřku-li prodati, ale darmo dáti!“

Petr Vok nosil na hrudi zlatou lebku s lunetou jako 
symbol pomíjivosti lidského bytí. Stejný symbol používali i 
někteří piráti na svých původně pouze černých vlajkách. 
Někteří místo lebky používali přesýpací hodiny.

Všichni máme přidělen pouze krátký čas, ve kterém 
můžeme něco změnit. Změna je ale život a beze změn svůj 
čas promarníme. Neb jak pravil jiný pirát své doby: „Když už 
člověk jednou je, tak má koukat aby byl.“ a také „Nebojujte 
jen proto, abyste vyhrál. Bojujte především proto, abyste se 
nedal.“

NEJSME SLEPÍ !
Konfucius řekl, že veškeré zlo pramení z nevědomosti. 

Mnohdy se stačí jen rozhlédnout kolem sebe, abychom si 
uvědomili, kolik je v téhle větě pravdy.
Proč piráti nosili pásku přes jedno oko?

Mnozí lidé se domnívají, že většina pirátů v soubojích 
přišla o jedno oko. Není tomu tak. Ve skutečnosti šlo o 
důmyslnou pomůcku.

Při obsazování lodí se nešlo vyhnout tomu, aby piráti 
nevstupovali do podpalubí. To bylo spojeno s velkým 
rizikem, protože pirát vešel do podpalubí ze sluncem 
ozářené lodi, navíc na otevřeném moři. V podpalubí bylo 
šero, a tak by oku trvalo minimálně 30 sekund, než by se 
adaptovalo na tmu. Během první minuty by přitom piráta 
určitě někdo propíchnul. Piráti si proto udržovali jedno oko 
stále ve tmě a to potom při vstupu do podpalubí odkryli. 

Seznam kandidátů do městského zastupitelstva: Ing. Martin Kákona (47 let), Ing. Iveta Matějů (25), Ing. Petr Král (65),  František 

Šťastný (60), Lukáš Hapl (25), Milan Pokorný (48), Luboš Pekárik (37), Pavel Snášel (48), MgA. Marta Palasová (25), Ondřej Cílek (21), 

Ing. Jakub Kákona (26), Jan Černý (36), Jaroslav Novák (51), Ing. arch. Jan Kodat (41), Karel Panoch (31), Kamila Kákonová (21), 

Bc. Miloš Bučinský (27), Dagmar Pekáriková (66), Petr Kotoun (45),  Ing. Kristýna Šilhavá (26), Ing. arch. Šárka Kuttelwascherová (25)

Mohli tedy v šeru vidět 
okamžitě.

Jak vidíte, piráti nosili 
pásku přes oko, aby lépe 
viděli. I my se chceme napřed 
v šeru pozorně rozhlédnout, 
než začneme něco měnit. To 
se bohužel neobejde bez 
alespoň částečného obsazení 
radnice, protože dnes jsou 
některé informace drženy v 
podpalubí.

Petr Vok byl velice 
kontroverzní postavou 
naší historie. Za jeho 
vlády města získala do té 
doby nevídaná privilegia 
a sám Petr Vok byl ke 
konci svého života stíhán 
za své názory. Dá se říci, 
že byl pirátem své doby.

Přesto, že Petr Vok 
dal městu Soběslav 
volnost a daroval mu 
městské lesy, soběslavští 
radní se mu po jeho 
smrti nedobře odvděčili. 

"Vidíte to? Zase opravují chodníky a silnice v celém městě..."
„Čemu se divíte, je přeci... (viz tajenka)“
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Použití tohoto díla bez výslovného souhlasu jeho autorů je povoleno na cokoli ;) Pořizování kopií, zejména samizdatem, je na vlastní nebezpečí.
Pokud nechcete dostat další vydání těchto novin, pošlete nám e-mail na adresu pirati4sobeslav@googlegroups.com Do předmětu uveďte vaši adresu.
Tento papír chce po přečtení do tříděného odpadu. Bude až 6x znovu použit.
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knihovna, Svákov, náměstí, nádraží, Národ, plovárna, dálnice, 
Lužnice, Hláska, škola, věž, park


