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Fámy letí světem i městem
Starosta Soběslavi se na svém Facebooku pozastavuje nad zprávou,

že poslanec za Piráty těžil ve služebním bytě kryptoměny.
Konkrétně píše: „To je síla, člověk se 

diví, co je dneska všechno možné.” 
Starosta jako někdejší zaměstnanec 
výpočetního střediska jistě ví, co se 
pod poněkud pejorativním označením 
„těžit kryptoměny” skrývá. Jde v pod-
statě o poskytnutí výkonu vlastního 
počítače potřebám převodů digitál-
ních měn na internetu. To nejsou žád-
né podezřelé peněžní transakce. Není 
na tom nic nelegálního. Škoda z této 
činnosti je proto více než diskutabilní.

NENÍ VYTÁPĚNÍ JAKO 
VYTÁPĚNÍ

Celé je to tak trochu fáma, možná 
se snahou odvrátit pozornost od mi-
lionových či miliardových afér ODS 
a ostatních tradičních stran. Třeba 
ji vyvolává zoufalství nad rostoucí 
oblibou Pirátů. Podobné je to i se ší-
řením podobných lží v našem městě. 
Například po tom, co při minulé po-
vodni vedení města jen nečinně sledo-
valo zatápění domů v okolí Hvížďalky, 
vypustilo v Hlásce pomluvu, že ob-
čan, který „svévolně” otevřel stavidlo 
a vznikající lagunu vypustil, vlastně 
chtěl město vytopit. Nebyla žádná sna-
ha potrestat liknavost a neznalost při 
použití protipovodňových opatření, 
ale naopak snaha trestat aktivního 
občana zachraňujícího své sousedy. 
Když se vrátíme k úvodnímu příkladu, 
zpráva uvádí, že poslanec se omlu-
vil a slíbil, že vydělanou hrstku peněz 

pošle na charitu. S tím ostře kontras-
tuje jednání našeho starosty, kterému 
omluvu musí přikazovat soud. 

NENÍ PRAVDA JAKO PRAVDA
V době předvolební se asi objeví další 

polopravdy, osočení či drby. Každý by 
se měl, dříve než jim podlehne, zamy-
slet, jestli má všechny informace pro 
jejich posouzení. Zda okolnosti ne-
byly jiné než ty jednostranně sdělené. 
Ani fáma o budovatelských úspěších 
stávajícího vedení města by neměla 
být nekriticky přijímána. Při použití 
masivních finančních prostředků se 
jistě něco postavit musí. Tak tomu bylo 
i za minulých starostů, například za 
Petra Skřipského. Je však třeba se vždy 

Jak volit ?
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? Nezasvěce-
ným by se mohlo zdát, že sloupec, do 
kterého jsou kandidáti zařazeni, nemá 
valný význam, opak je však pravdou.

Někteří z kandidátů se sice skutečně 
zajímají o místní politiku a chtějí zlepšit 
život ve městě (to jsou obvykle ti na 
předních pozicích). Kromě nich zde ale 
nepochybně najdete i řadu lidí, kteří 
se v této oblasti právě moc angažovat 
nechtějí a byli prostě jen přemluveni, 
aby „se tam nechali napsat” (to jsou 
obvykle ti na zadních místech), protože 
pak získá dotyčná strana více hlasů, než 
kdyby jejich pozice byla prázdná. A tak 
několik měsíců před volbami začíná  
lov na různé známé osobnosti města 
(lékaře, učitele nebo ředitele různých 
firem či institucí) s dotazem „Nechtěl/a 
byste za nás kandidovat?“. Jednotlivé 
strany se snaží sehnat na svůj seznam 
co nejvíce takových lidí a umístit je na 
střední nebo zadní pozice své kandidát-
ky s tím, že je přece voliči znají, a proto 
je budou volit a upřednostňovat před 
jinými (neznámými) tvářemi.

Křížkovat nebo volit stranu?
Faktem je, že v první řadě jdou hla-

sy voličů dané volební straně (proto 
se takto uvažující strany snaží těchto 

ptát, zda prostředky byly vynaloženy 
opravdu co nejlépe, zda například 
nebylo lepší postavit krytý bazén než 
tenisovou halu. Argument, že by ne-
vydělával, nelze přijmout, ani v jiných 
městech bazény nevydělávají. Nové 
náměstí na sebe také nevydělá. 

Rozhodování o finančních prostřed-
cích by mělo být důkladně připraveno 
v širokém konsenzu. Chyby v rozho-
dování lze omezovat jedině naslouchá-
ním odborníkům i dobře informované 
veřejnosti. Volte tedy ty, kteří nebudou 
rozhodovat za zavřenými dveřmi kan-
celáří, ale umožní zapojení občanů 
a odborníků do řízení svého města.

Ing. Petr Král

Lídr Pirátů pro Soběslav Petr Král
Vše bude transparentní. Jednoduché řešení existuje.

Od dětství mne zajímají po-
čítače a staré hodiny - první 
zájem se stal mým povoláním 
a druhý koníčkem. Pracoval 
jsem na různých pozicích ve 
výpočetním středisku. V ob-
dobí privatizace jsem se stal 
ekonomickým ředitelem Lady 
a členem jejího představen-
stva. Po revoluci jsme s ko-
legou jako první v Soběslavi 
zaváděli internet a  tvořili 
webové prezentace. Založil 
jsem a stále vedu Český spolek 
horologický. V roce 2016 jsem 
kandidoval za Piráty do Se-
nátu. Do komunálních voleb 
jdu proto, že transparentnost 
je v Soběslavi stále žhavým 
a nedořešeným tématem.

Proč kandidujete jako lídr Pirátů pro 
Soběslav?

Před deseti lety mě dění ve městě moc 
nezajímalo. Ulice byly sjízdné, kaná-
ly odtékaly, žádné aféry jsem neznal. 
Prostě pohoda. Postupně mi došlo, že 
město hospodaří s tolika veřejnými 
penězi, kolik je jich k dispozici, a proto 
se zákonitě vždy něco podaří. Záslu-
ha vedení není v tom, kolik veřejných 

peněz utratí, ale zda se staví právě to, 
co je pro všechny obyvatele to 
nejdůležitější, zda byl vybrán 
nejvhodnější dodavatel 
a zda to třeba není zby-
tečně drahé. Důležité 
je, aby se občan mohl 
na rozhodování po-
dílet, přispět svými 
nápady a následně 
mohl použití veřej-
ných peněz i kontro-
lovat. Pokusil jsem se 
jako občan navrhnout 
základní protikorupční 
opatření. Radil jsem se se 
skutečnými odborníky, s  IT 
firmami i s ministerstvem financí. 
Přesto se v Soběslavi nepodařilo nic 
z toho prosadit.

Na Pirátech mě zaujalo zejména to, 
že nejdou doleva ani doprava, ale smě-
řují dopředu. Pomáhá jim v tom právě 
důsledné prosazování transparentního 
přístupu. Líbí se mi také snaha a od-

Chci totiž ve městě něco změnit.

Co je zásadní problém města a jeho 
řešení?

Autoritářský způsob řízení sa-
mosprávy a úřadu. Město Sobě-
slav neřídí 21 zastupitelů. Sa-
mospráva se redukovala skoro 
na samoděržaví (pozn. red. 
absolutistická vláda v Rus-
ku, kdy je moc soustředěna 
v rukou cara). Nemůže to být 

o tom „Někteří si nás zvoli-
li, tak teď do toho nemluvte”. 

I v Soběslavi se hraje podivná hra 
na koalici a opozici. Jen někdo má 

možnost něco prosadit, jiný si, jako 
Maruška, může jen bouchnout pytlí-
kem. Snad po nových volbách půjdou 
stranické zájmy stranou a zastupitelstvo 
bude pracovat jako tým. 

Je možné zhodnotit posun v trans-
parentnosti města za uplynulé čtyři 
roky?

Posun v  transparentnosti je černá 
nula. Přestala zavrženíhodná praxe, kdy 
rada města předem protiprávně cenzu-
rovala návrhy Pirátů. Přesto zastupi-
telstvo žádný jejich návrh neschválilo. 
Začalo se zveřejňovat více dokumentů, 
avšak finanční výbor řízený členkou 
rady kontrolu prakticky znemožňuje. 
Jednoduché řešení ale existuje. Stačí se 
jen rozhodnout, že vše bude transpa-
rentní. Není to v nástrojích, ale v chuti 
se tak chovat. 

Kudy by se Soběslav měla vydat? 
Základem je správné řízení. Rozhod-

nutí zastupitelstva by měla být činěna 
na zasedání zastupitelstva před zraky 
veřejnosti. Neměla by zde být pouze 
schvalována rozhodnutí rady nebo sta-
rosty. Pouze kvalitní veřejné projedná-
vání může vrátit zájem občanů o dění ve 
městě. Zastupitelstvo by mělo přijmout 
nová pravidla vycházející například 
z manuálů transparentní samosprávy, 
dobrého radničního periodika a dal-
ších. Mělo by vycházet z dobré praxe 
jiných měst. Zásadně by se měla zvýšit 
účast veřejnosti na rozhodování. Cesta 
je však dlouhá. 

Martina Plátová

borná schopnost Pirátů prosazovat 
moderní technologie a zejména snaha 
o zapojení lidí do rozhodování.

Protože samo se nic neudělá, vstou-
pil jsem na kandidátku jako nezávislý. 
Hlasování mě vyneslo až do jejího čela. 

známých osob ulovit co nejvíce) a te-
prve poté, co se poměrem hlasů určí, 
kolik která strana získá křesel, se vyhod-
nocuje počet hlasů mezi jednotlivými 
kandidáty v rámci strany. Na to, aby 
někdo ze zadních pozic „přeskočil“ na-
horu, nestačí jen jeden hlas navíc, musí 
jich být hned o 10% více, než je průměr 
ve straně (což se stává poměrně zříd-
ka), takže křesla obvykle získají osoby 
z předních pozic kandidátky. Jinými slo-
vy - strana, která bude v lovu známých 
osobností úspěšnější, bude úspěšnější 
i ve volbách. Je to ale takhle správně?

 
Není. Jak tedy volit? Jednoduše - pro-

studujte si programy jednotlivých 
kandidujících subjektů, vyberte si 
stranu, jejíž program je vám nejbliž-
ší a tu volte jako celek. Důležité je, že 
pod slovem program by se měly skrý-
vat konkrétní body a ne jen obecné 
univerzální fráze (něco jako „podpora 
školství, kultury, sportu“), kterými se 
nic nezkazí. Za čtyři roky, které jsem 
strávila ve funkci zastupitelky města, 
jsem potkala velké množství lidí, kteří 
byli ochotni trávit svůj volný čas prací 
pro město - jen tak, bez nároku na od-
měnu. Do funkce však zvoleni nebyli, 
protože je prostě nezná dost lidí. Není 
to škoda? Neměli by v zastupitelstvu 
příští volební období sedět právě oni?

Ing. Iveta Matějů
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1. Transparentní hospodaření města
Jsme pro zavedení transparentních bankovních účtů města 

a  městských organizací. Všechny obchodní smlouvy a faktury 
budou zveřejňovány na internetových stránkách města. Obdobně 
se budou zveřejňovat i smlouvy městem ovládaných organizací.

Občané budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční 
prostředky města utrácejí. 

2. Usnadnění přístupu k informacím
Jsme pro zveřejňování všech informací týkajících se veřejné-

ho majetku. Občan má právo vědět, o čem se rozhoduje za jeho 
peníze. Prosazujeme zveřejňování zápisů z jednání rady města, 
výborů a komisí, a to včetně příloh.

Informovaný a angažovaný občan je největším spojencem efek-
tivní státní správy. Umožníme každému se takovým občanem stát 
a zajišťovat spolu s ostatními nestranný dohled nad státní správou.

3. Podpora místní ekonomiky
Pro firmy v průmyslových zónách města musí existovat 

dobrá dopravní obslužnost a další infrastruktura včetně vysoko-
rychlostního připojení k internetu. S vysokorychlostním interne-
tem mohou přijít do města nové možnosti podnikání a potřebné 
pracovní příležitosti.

Podporu místního podnikání, transparentnost a otevřenost ve 
vztazích obce, občanů a podnikajících subjektů považujeme za 
základ ekonomického rozvoje obcí a regionů. Upřednostňujeme 
drobné lokální obchodníky před nadnárodními obchodními řetězci. 

4. Využití moderních technologií
Jsme pro zavedení vysokorychlostního internetu do města 

a jeho distribuci nejen do okolních obcí, ale po celém městě v rámci 
rekonstrukcí a výstavby nových ulic. Volná wifi pro návštěvníky 
města na náměstí či na sportovištích je pro nás samozřejmostí. 

5. Stop hazardu
Jsme pro úplný zákaz hracích automatů na území města. 

Ekonomický přínos do pokladny města z tohoto pochybného druhu 
podnikání nevyváží rozvrácené rodiny a možnost vyvolání návyku 
u mládeže. Městská policie by neměla nelegální herny tolerovat.

6. Sociálně přívětivé město
Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné 

služby. Podpoříme výstavbu startovacích bytů a bytů s pečova-
telskou službou pro seniory. Vytvoříme podmínky pro vysoký 
standard zdravotních služeb.

7. Podpora cestovního ruchu
Jsme pro vybudování cyklostezek do okolních vesnic a ře-

šení problematiky cyklodopravy ve městě, například zavedením 
cyklopruhů. Využijeme výhodné polohy na břehu řeky k volno-
časovým aktivitám. Jsme pro kontrolu zdrojů znečištění Lužnice. 
Cestovní ruch pomůže rozvoji ekonomiky v našem regionu.

8. Zodpovědné plánování rozvoje města
Jsme pro architektonické soutěže a pro vypracování nového 

územního plánu. Rozvoj města musí být plánován jako celek, nejlé-
pe podle architektonické studie. Nekoncepční výstavba po malých 
částech bez ohledu na okolí může v budoucnu přinést komplikace 
v dopravě i v infrastruktuře.

Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek 
týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí. 
Výsledkem by mělo být zohlednění názorů občanů v konečném 
návrhu.

9. Zapojení občanů do dění ve městě
Participace občanů na rozvoji města je pro nás klíčová. 

Vymyslete své vlastní vylepšení města. Městské komise a výbory 
obsadíme odborníky z řad občanů. Pořádání anket, referend a ve-
řejných prezentací u klíčových otázek a zásadních investičních akcí 
v dostatečném předstihu je pro nás nedílnou součástí rozhodování. 
Názor občanů musí být brán jako důležitá část projektu.

10. Město šetrné k životnímu prostředí
Prosazujeme šetrný přístup k městské zeleni, která je 

vzácná a důležitá pro příjemný život ve městě.
Vytvoříme podmínky pro zefektivnění sběru tříděného odpadu, 

sběrný dvůr s kompetentní obsluhou bude otevřený od pondělí 
do soboty. Zajistíme kontejnery s velkými otvory pro pohodlné 
vkládání odpadu.
Internet je naše moře, Soběslav je naše město.

VOLEBNÍ PROGRAM
Byla to zvláštní revoluce v tom roce 

1989. Navenek se politická reprezen-
tace sice vyměnila, zákulisní hráči ale 
zůstali stejní. Prominenti bývalého re-
žimu měli informace a konexe a do-
konale využili zmatku po převratu. 
Získali pohádkové bohatství a s ním 
spojený vliv. Jejich myšlení se ale ne-
změnilo. Vytvořili kolem sebe klien-
telistické sítě a obsadili „svými“ lidmi 
klíčové pozice ve veřejných institucích 
(například úřadech, soudech, státních 
zastupitelstvích, policii a dalších). Tím 
si kromě klidu na odklánění veřejných 
peněz státu a Evropské unie zajistili 
i beztrestnost před zákonem. Pomocí 
úplatků nebo výhrůžek si pak zavázali 
politiky ve všech stranách napříč spek-
trem. Pravo-levé rozdělení tak ztratilo 
smysl, protože kluci se stejně dohodli 
tak, aby něco „káplo“ každému. Občan 
se tím pádem smrsknul na „věc”, která 
dostala jednou za čas iluzorní možnost 
volby a po zbytek volebního cyklu už 
nikoho nezajímala. 

Lidé s  takovýmto myšlením nám 
vládnou dosud. 

Manifest Pirátů

Sledujete dění v Soběslavi?
Já mám na facebookových stránkách 

zakliknuté prakticky všechna místní 
sdružení, takže mi vyskakují informace 
o tom, co se kde děje. Samosebou ale 
neznám všechny detaily.

Za poslední 4 roky na radnici ne-
prošel ani jeden z návrhů Pirátů pro 
Soběslav, který měl zlepšit život ve 
městě, vše šlo do koše. A to včetně 
třeba cyklostezek. Není to už poli-
tická šikana?

Oni z nás mají strach. My jdeme li-
dem vstříc, to oni mnohdy nedělají. 
Mnozí členové ostatních stran si prostě 
řekli, že oni sami budou dělat politiku 
a od obyčejných lidí si do toho nene-
chají kecat. Já si myslím, že jednou jim 
to občané pořádně osolí.

Ivan Bartoš: Naši voliči jsou 
důkazem, že jednáme správně

Piráti pro Soběslav se možná stali obětí politické šikany

Předseda Pirátů a poslanec za Středočeský kraj Ivan Bartoš v minulých letech již několikrát 
navštívil Soběslav. Naposledy dorazil s vězeňským autobusem podpořit Piráty pro Soběslav 
s jejich peticí za architektonické řešení centra města. Nyní jsme mu položili několik otázek.

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš si při loňské návštěvě Soběslavi zahrál na náměstí Republiky na harmoniku

Piráti pro Soběslav například navrhli 
instalování wifi hot-spotu na náměstí, 
ale návrh neprošel. Důvod byl údajně 
takový, že lidé se mají na náměstí po-
tkávat a ne se dívat do mobilů. 

Tohle je situace typická také pro další 
menší města, obce. My už máme přes 
tisíc členů a tisíce příznivců, kteří jsou 
ochotni a  hlavně schopni pomoci. 
Hlavním důvodem, který trápí politiky 
v celé zemi je ten, že jsme transparent-
ní, nejsme zatíženi aférami a nekalými 
praktikami, že nejsme součástí politic-
koekonomického spolku a stáváme se 
trnem v oku různým politikům,  kteří 
se na tuto dráhu vydali z různých dů-
vodů. 

Nemůže to být tak, že lidé nechtějí 
změny? Že jim je jedno, zda radnice 

bude transparentní nebo ne? Chtějí 
vůbec moderní technologie, které 
Piráti prosazují?

Situace je taková, že mnozí lidé jsou 
k politickému dění apatičtí, nemají po-
litiky rádi. Jedinou cestou ven je více 
chodit mezi lidi a jejich problémy řešit.

 
Co byste soběslavským Pirátům chtěl 
vzkázat?

Asi to, že politika je boj. Pokud na vás 
někdo zaútočí, nesmíte utíkat, ale přidat 
na obrátkách a jít si za svým. Všimněte 
si, že na rozhádaných radnicích se poli-
tičtí rivalové zázračně shodují v jednom 
bodě. Že je třeba zbavit se Pirátů. Ale 
to se jim nepovede.

Ivan Břešťák 
externí redaktor

Jenže každá akce vyvolá reakci. Z tr-
nitého křoví tohoto světa tak vyrostli 
Piráti. Mladí lidé, kteří místo toho, 
aby drželi hubu a krok a zařadili se 
na výplatní pásku, jim začali do jejich 
systému házet vidle.

Staré struktury to sice nikdy ne-
přiznají, ale začali se nás bát. A to 
z jednoduchého důvodu. Nemají na 
nás složky. Nenecháme se korumpovat 
ani penězi ani trafikami, navíc zve-
řejňujeme své schůzky s lobbisty na 
internetu. A tak si hledají jiné cestičky, 
jak nás očernit. Tu tvrdí, že jsme noví 
Kalousci, jindy nám zase teče mlíko po 
bradě. Ale nejjistější je, když zaútočí 
na nejhlubší lidské pudy a nazvou nás 
feťáky a anarchisty. Jsem zvědavý, co 
na nás zase vymyslí v Soběslavi. 

Kdepak. Ve skutečnosti jsme jenom 
lidé, které nebaví život se dvěma tváře-
mi. Nechceme podvádět, domlouvat se 
za zavřenými dveřmi a uplácet ani být 
upláceni. Zato chceme, aby pravidla 
platila pro všechny stejně, bez ohledu 
na vliv a majetek. Aby se i chudý člověk 
dovolal spravedlnosti. Chceme spo-

lečnost, která dokáže lidi ocenit podle 
jejich schopností a dovedností a která si 
jich váží. Chceme města, která budou 
ke svým občanům přívětivá, budou jim 
naslouchat a respektovat jejich názory. 
Chceme prostě žít ve světě, ve kterém se 
nebudeme stydět vychovávat naše děti.

Tvrdí o nás, že se nedokážeme zařadit 
na pravo-levém spektru politických 
názorů. To je pravda. Tohle dělení 
není v současné době na pořadu dne. 
Úkolem dnešních skutečných politi-
ků je vrátit lidem v politiku důvěru. 
Proto jsme pro maximální otevřenost 
a transparentnost, nejen při nakládání 
s veřejnými prostředky, ale i při obsa-
zování veřejných funkcí. Chceme dělat 
politiku pro lidi a pod dohledem lidí.  

A budeme radši chudí do konce živo-
ta, než se nechat zařadit na výplatní 
pásku kmotrů. Už toho máme dost. 

Jsme Piráti, Piráti pro Soběslav. Otoč-
me kormidlem.

MUDr. Lukáš Mareš 
lídr českobudějovických Pirátů
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Soběslavská cesta Pirátů pro Soběslav 
ke skutečné transparentnosti města 
začala brzy po komunálních volbách 
v roce 2014. Situaci po prvním jedná-
ní zastupitelstva lze popsat tak, že vše 
zůstává podle soběslavských zvyklostí. 
Pro nezasvěcené pouze dvěma slovy – 
PŘÍSNĚ TAJNÉ. 

Z jednání zastupitelstva (ani z rady 
města) v té době nejsou zveřejňová-
ny zápisy a do usnesení se zapisuje 
minimum informací, když už se tedy 
usnesení zveřejňovat musí. Stejnou 
úroveň „utajení” mají i podklady pro 
jednání, které jsou zastupitelům dis-
tribuovány městskou policií do poš-
tovních schránek.

Změna nastává v listopadu 2014, kdy 
Piráti zveřejňují zápis ze zastupitelstva 
na svých internetových stránkách, a to 
i bez svolení ostatních členů zastupi-
telstva. Dokument, který v Soběslavi 
nikdy v minulosti veřejný nebyl. Tuto 
výjimečnou událost si nenechal ujít 
Týdeník Táborsko, který publikoval 
článek s titulkem: „Piráti se pustili do 

Piráti na radnici
konec nebo Začátek?

Cesta Pirátů za transparentnější Soběslav
Slovníček transparentnosti

Co je transparentní účet?
Jde o účet, do kterého banka umožňu-

je veřejnosti na internetu bez omezení 
nahlížet. 

Co je to rozklikávací rozpočet?
Rozklikávací rozpočet je zobrazení hos-
podaření obce v co nejsrozumitelnější 
grafické a tabulkové podobě. Součtové 
hodnoty je možné interaktivně rozkli-
kávat do větších a větších podrobnos-
tí. Lze tak sledovat například náklady 
až do úrovně položek na konkrétních 
fakturách. Jedná se o jedno z nejefek-
tivnějších protikorupčních opatření. 

Jaký je rozdíl mezi usnesením 
a zápisem?

Usnesení je dokumentem obsahujícím 
jen závěrečná rozhodnutí, na kterých 
se shodlo zastupitelstvo. Pokud některý 
z návrhů přijat není, žádné usnesení 
nevzniká a návrh je zaznamenán pouze 

Představte si výsledek letošních 
komunálních voleb - Piráti vyhráli. 
Právě ti, o kterých „osvědčené“ strany 
prohlašují, že umí jen kritizovat a je-
jich vstup na radnici znamená konec. 
V Soběslavi Piráty drží raději už čtyři 
roky od rozhodování dál, jejich účast ve 
výběrových komisích, výborech nebo 
dozorčích radách je prakticky nulová. 
Koaliční zastupitelé také nehlasují pro 
pirátské návrhy, ač by mohly městu 
přinést něco pozitivního.

INSPIRACE Z MARIÁNSKÝCH 
LÁZNÍ

Ale my si vlastně Piráty na radnici 
nemusíme jen představovat. Stačí se 
podívat do Mariánských Lázní, kde 
před čtyřmi lety vyhráli volby a mají 
prvního pirátského starostu. Zname-
nalo to pro město konec a zkázu?

Právě naopak, byl to nový začátek! 

Od okamžiku, kdy radnici po volbách 
ovládla Česká pirátská strana, se v lá-
zeňském městě mnohé změnilo a do-
stává úplně jiný šmrnc. Piráti se snaží 
využít obrovský potenciál Mariánek 
nejen v lázeňství, ale také v kultuře 
a dalších oblastech.

TRANSPARENTNOST JAKO 
ZÁKLAD ÚSPĚCHU

Piráti v Mariánkách od počátku plnili 
své sliby a prosadili větší transparent-

nost. Zveřejňují zápisy ze všech jednání 
a ze zasedání zastupitelstva pořizují 
videozáznamy, které jsou zveřejňovány 
na internetu.Také zavedli transparentní 
účty, se kterými má stávající vedení 
v Soběslavi nepřekonatelný problém. 
Zastupitelstvo se v Mariánských Láz-
ních schází dvakrát častěji než v So-
běslavi a také veřejně řeší mnohem 
více bodů. V Mariánkách navíc můžete 
jedno pondělí v měsíci zajít za starostou 
a zeptat se, na co chcete. Nebo máte 

radši komunikaci online? I to je možné 
na facebooku při „Kávě se starostou“. 
Možná proto se Mariánské Lázně umís-
tily v popředí soutěže Přívětivý úřad, 
kde Soběslav naopak skončila mezi 
posledními.

V  Mariánkách ale nezůstalo jen 
u transparentnosti. Piráti nezapomně-
li ani na investice do infrastruktury, 
sportu nebo školství. Mariánské Lázně 
pod vedením Pirátů za poslední roky 
investovaly například 30 milionů do 

zimního stadionu. V základní škole 
vyrostly moderní dílny za 15 milionů, 
chystá se výstavba nového skateparku. 
Plánuje se pokrýt město bezplatným 
wi-fi signálem, rozjíždí se projekt seni-
or taxi, výstavba dobíjecích stanic pro 
elektromobily a prodej parcel pro mla-
dé rodiny. Na politické „začátečníky”, 
kteří vedou město s větším rozpočtem 
než Soběslav, toho není málo. Mari-
ánské Lázně v režii Pirátů prosperují. 
Co myslíte, zvládli by takové změny 
v Soběslavi i léty „osvědčení” politici? 

Jan Černý

Víte, že? V Mariánských Lázních za-
stupitelstvo města veřejně přijalo 725 
usnesení, v Soběslavi za stejné období 
pouze 153.

boje za zprůhlednění Soběslavi“. Když 
si Soběslaváci mohli přečíst utajované 
zápisy na stránkách Pirátů, nebyl ze 
strany města důvod zápisy dále tajit. 
Zkraje roku 2015 byl tedy stejný zápis 
ke stažení i na webu města.

PODKLADY NEJEN PRO 
ZASTUPITELE

Nejvyšší stupeň utajení už tak měly 
pouze podklady pro jednání zastupi-
telů. Piráti se ani s tím nechtěli smířit 
a na únorovém jednání navrhli, aby 
byly tyto dokumenty veřejné a do-
stupné komukoliv na internetu. Tento 
nápad se zamlouval i mnoha dalším 
zastupitelům napříč stranami, kdy jej 
kromě Pirátů pro Soběslav podpo-
řili zastupitelé R. Domová, J. Pehe, 
J.  Himpan, M.  Dančišin, J.  Chabr, 
Pavel Lintner, I. Molíková a P. Valeš. 
Síla proradničních zastupitelů se však 
ukázala větší a návrh neprošel. Zastu-
pitelé si pouze schválili, že dostanou 
možnost zaslání podkladů na jejich 
emailovou adresu. Od září 2016 jsou 

po rozhodnutí zastupitelů podklady 
konečně zveřejňovány.

(NE)TRANSPARENTNÍ RADNICE
Piráti pro Soběslav se tak mohli 

soustředit na další cíl. Zastupitelům 
předložili návrh s názvem Transpa-
rentní radnice, jehož myšlenkou bylo 
zavedení transparentních účtů a roz-
klikávacího rozpočtu. Nápad na toto 
moderní protikorupční opatření, ke 
kterému se již odhodlali v mnoha měs-
tech, se v Soběslavi příliš nezamlouval. 
Následovala spousta výmluv a důvodů, 
proč tyto změny nezavádět. Náš boj 
s radnicí trval asi rok a vše skončilo 
v září 2016, kdy předsedkyně finanč-
ního výboru Alena Krejčová konsta-
tovala, že o tomto návrhu je zbytečné 
diskutovat, protože radnice již plánuje 
vlastní řešení transparentní radnice, 
kterého se brzy dočkáme. Zastupitelé 
koalice jednohlasně zamítli náš „zby-
tečný“ návrh.

Bc. Miloš Bučinský

v zápisu. Usnesení je velmi stručný doku-
ment obsahující jen základní informace. 
Přehled usnesení je kromě webových strá-
nek města také pravidelně zveřejňovaný 
v Hlásce. Zato zápis najdete pouze na 
internetových stránkách města. Oproti 
usnesení je podrobnější, obsahuje názory 
diskutujících a také informace o tom, 
kdo a jak hlasoval. V zápisu na rozdíl 
od usnesení najdete i bod Různé, který 
je obvykle nejzajímavější.

Kde najdu zápis z jednání zastu-
pitelstva?

Na webových stránkách města 
Městský úřad > Dokumenty > Usnesení 
zastupitelstva města.

Právo na přístup k informacím
Právo na informace garantuje Listina 

základních práv a svobod každému, kdo 
si o ně požádá podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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Chytrý mobil má už dnes skoro každý, 
ale chytrá města neboli Smart Cities 
jsou teprve v začátcích. Co všechno 
chytré město umí? Například u silnice 
mohou být rozmístěny senzory, které 
monitorují ovzduší, hluk nebo obsa-
zenost parkovacích míst. Město tak 
na jejich základě může plánovat, jaká 
opatření jsou na konkrétních místech 
nutná.

Na potrubí může být monitorova-
cí systém rychlosti proudění a tlaku 
vody, který odhalí případné praskliny 
v potrubí a úniky vody. V budovách by 
byly senzory teploty a vlhkosti, které 
optimalizují vytápění a větrání. Chyt-
rý odpadkový koš, napájený solárním 
panelem, dokáže slisovat odpad a sám 
si zavolá svoz. A zároveň pochopitelně 
patří do chytrého města zeleň, která 
není jen kolem ulic, ale i na střechách 
nebo ve vertikálních zahradách. To-

hle všechno a mnoho dalšího je chytré 
město budoucnosti.

 
LEPŠÍ ŽIVOT, LEPŠÍ SLUŽBY

Zatím vám to připadá jako budouc-
nost hodně vzdálená, jenže už dnes 
můžeme být chytří a nemusí to stát 
ani moc peněz. Občané by si nemu-
seli vybírat dovolenou na běhání po 
úřadech, protože by si většinu vyřídili 
po internetu nebo by si rezervovali kon-
krétní čas úředníka. Město by poskyto-
valo informace přehledně, ve strojově 

čitelné formě. V mapovém portálu 
nebo mobilní aplikaci by občan viděl, 
co se v jeho okolí děje, třeba  kdy se 
bude opravovat chodník před jeho do-
mem nebo kdy se vyváží kontejnery ve 
vedlejší ulici. Ve světě Smart Cities ne-
bude radnice občany jen informovat, 
ale bude mít zájem o jejich názory.

Chytré město by mělo přinést přede-
vším lepší služby pro občany, a to nejen 
pro pár vyvolených, ale pro všechny.

Jan Černý

NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, 
KTERÝ NEVZNIKNE

Nejlepší variantou je odpady nevytvá-
řet. Říká se tomu „Zero Waste” nebo 
hezky česky „bez obalu”. Už dnes exis-
tují obchody, ve kterých si nakoupíte 
potraviny nebo drogerii do vlastních 
nebo recyklovatelných obalů. Pokud 
vám tento způsob přijde hodně nekon-
venční a možná i trochu zvláštní, může-
te takhle zkusit nakoupit i v Soběslavi. 
Přinesete si svojí sklenici, natočíte mlé-
ko z automatu a ušetříte jednu krabici 
nebo plastovou láhev. Navíc podpoříte 
místního zemědělce. 

Další možností je „Re-use” nebo-
li „opětovné využití”. Máte oblečení 

Pojďte to tam hodit aneb všechno není odpad

Nechodí tam lidi 

Tak je to totiž zrežírované. Na zastu-
pitelstvu se fakticky nic neřeší, účast 
veřejnosti je nadbytečná. Co předloží 
rada, to se schválí, ostatní zamítne. Na 
úrovni zastupitelstva se nehledá nej-
lepší řešení, které může vzniknout jen 
ze širokého konsenzu různých názorů. 
O jednotlivých bodech programu se 
většinou ani nediskutuje. Proč to tak je, 
vysvětlila členka rady slovy: „My jsme 
si už všechno řekli na radě“. Tím vy-
jádřila přesvědčení, že rozum v tomto 
městě má pouze pan starosta a ostatní 
členové rady. Další zastupitelé a občané 
nemají zdržovat otázkami. Je třeba, aby 
zasedání zastupitelstva pěkně odsejpalo 

nebo jinou věc, kterou už nepoužijete? 
Můžete je darovat. Třeba v Obchodě 
dobré vůle naproti Národu.

Když už nějaké ty odpadky vyprodu-
kujeme, můžeme většinu zrecyklovat. 
Teď už jen najít to nejbližší místo, kam 
dojdeme roztřídit naše odpady. Jenže 
třídění je třeba podporovat, nejenom 
výchovou na školách, ale i ze strany 
města. A město by to ani nemuselo stát 
moc peněz, protože z dotací je možné 
financovat například modernizaci sběr-
ného dvora nebo nové kompostéry. Bio-

logicky rozložitelný komunální odpad 
totiž tvoří velkou část objemu odpadu. 
Do takového hnědého kontejneru na 
bioodpad můžete ukládat nejen zbytky 
jídla, ale i papírové kapesníky, pytlíky 
od čaje nebo zeminu z květináčů.

KAM S TÍM ODPADEM?
A co s tím zbytkem, směsným ko-

munálním odpadem?  V roce 2024 
by u nás měl začít platit zákaz jeho 
skládkování. Už dnes jsou země, které 
směsný komunální odpad prakticky 

neskládkují (Nizozemí, Švýcarsko nebo 
Belgie). Část dokážou efektivněji roz-
třídit, část zlikvidují spalovny v moder-
nější verzi neboli „zařízení na energe-
tické využití odpadu”. Dnes je spalovna 
složité technické zařízení s  řízeným 
spalovacím procesem a kontrolou emi-
sí. Sníží objem odpadu až na desetinu, 
a při tom vyprodukuje nejen teplo, ale 
i elektřinu. Jenže tady se trochu střetá-
vají ekonomické zájmy s ekologickými. 
I ve směsném komunálním odpadu se 
totiž nacházejí další využitelné složky. 

Přeplněné kontejnery na tříděný odpad na Sídlišti Svákov u Penny

Co by nebylo, 
kdyby nebyli v Soběslavi Piráti

• Zápisy z jednání rady ani zastupitelů by nebyly veřejné.
• Jednání zastupitelstva by nebyla nahrávána a zveřejňována 

na internetu.
• Žádný zastupitel by nepředložil návrh na usnesení (Piráti 

předložili více než deset vlastních návrhů, mimo jiné vlastní 
vyhlášku o regulaci hazardu, zavedení participativního roz-
počtu, cyklostezky, transparentní radnice a další).

• Jednání zastupitelů by byla nudou, kdy mlčící zastupitelé vše 
schválí a jde se domů.

• Městský úřad by nezveřejnil údaje o fakturách z let 2010–2015. 
Tato data jsme zveřejnili na http://sobeslav.cz/.

• Vedení města by o transparentnosti nezačalo ani uvažovat.
• Nebyla by žádná veřejná projednávání a prezentace projektů.
• Město samo by vlastní iniciativou nezrealizovalo anketu na 

řešení dopravy v centru města.
• V měsíčníku Hláska by nevyšel žádný článek, který by nebyl 

v souladu s názory vedení města.
• K Nadýmači bychom se nemohli dostat ani nouzovým ře-

šením - propustkem pro pěší a cyklisty pod železniční tratí.
• Nebyla by realizována zpětná klapka pro odlehčení kanalizace 

u Hvížďalky.
• Nikdo by v Soběslavi nebojoval proti provozování hracích 

automatů a kvízomatů.
• V okolí města by bylo několik černých skládek odpadu (Piráti 

pro Soběslav je uklidili společně s občany).
• Na náměstí Republiky a dalších místech v centru bychom 

měli tři roky zavedené placené parkování. Větší část z tržby 
z parkování by přitom putovala soukromé firmě.

• Vedení města by nezjistilo, že zákony platí i pro ně, a občan 
se může bránit soudně.

• Informační kanály mezi radnicí a občany by byly dokonale 
uzavřeny.

Jsou to teprve čtyři roky od doby, kdy 
v našem městě vznikli Piráti pro Sobě-
slav. Za tu dobu stihli vymyslet něko-
lik vlastních návrhů, pro které se však 
nepodařilo najít dostatečnou podporu. 
Jednou byl návrh moc radikální, jindy 

nepochopitelný anebo byl problém 
prostě v tom, že ho vymysleli Piráti. 
Přesto byla část našich nápadů nako-
nec zrealizována. Mnohé změny by bez 
Pirátů pro Soběslav nejspíš neproběhly.

Obsahuje přibližně třetinu bioodpadu 
a třetinu recyklovatelných materiálů. 
Pokud se vhodně roztřídí, dá se jeho 
objem i váha výrazně snížit. A to se ma-
jitelům spaloven zrovna moc nehodí, 
protože potřebují vyrábět a prodávat 
energie. Navíc se tříděním snižuje vý-
hřevnost takového odpadu.

Rok 2024 se blíží a do té doby by bylo 
vhodné zavést v odpadovém hospodář-
ství takové podmínky, aby naše popel-
nice nemusely přetékat. Zatím je naše 
svobodná volba, co a kam hodíme.

Jan Černý

Víte, že? Vhozením plastu do žlu-
tého kontejneru to nekončí, ale na-
opak začíná? Plasty se odvezou na 
dotřiďovací linku, kde se rozdělují 
podle barev a materiálů. Láhve se roz-
drtí na „vločky”, které se musí vyprat 
a oddělit nečistoty (zbytky nápojů, 
etikety a víčka). Poté se drť usuší a je 
připravena na výrobu koberců, spa-
cáků nebo nových lahví.

Chytrá soběslav
co dokáže smart city?

a mohlo jich být v roce co nejméně.

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO 
DĚNÍ VE MĚSTĚ

Nelze pochybovat o tom, že rozho-
dování o veřejných prostředcích má 
probíhat s co největší účastí veřejnosti 
a pod veřejnou kontrolou. Účast veřej-
nosti přinese mnoho nových pohledů, 
a proto může přinést mnohem lepší 
výsledek. Veřejná kontrola je zase dů-
ležitou zpětnou vazbou a zároveň po-
jistkou proti zneužití moci. To se však 
snáze řekne, než prosadí. Přihlášení 
se k posilování transparentnosti by 
mělo být politické rozhodnutí města. 
Umožnění veřejné kontroly většiny 
vydávaných peněz omezí nebezpečí 
z libovolného selhání. Mělo by platit ne-
jen pro Městský úřad Soběslav, ale i pro 

všechny organizace ovládané městem, 
ať už jsou to příspěvkové organizace 
nebo obchodní firmy. Transparentní 
účty, rozklikávací rozpočet do úrovně 
faktur, pravidelné zveřejňování přija-
tých faktur, zveřejnění všech dosud 
platných smluv se zodpovědným vy-
plňováním metadat, zveřejnění všech 
dokumentů, které není nutné ze zákona 
tajit a další známé metody působí jako 
účinná protikorupční opatření a opat-
ření zvyšující hospodárnost již tím, že 
poskytují možnost zpětně snadno do-
hledat případnou podezřelou transakci. 
Není důležité, zda někdo z veřejnosti 
opravdu kontrolu pravidelně provádí, 
ale že ji provádět může. Teď je třeba 
alespoň nějak začít.

Ing. Petr Král

Podle titulku by se mohlo zdát, 
že půjde o volby, ale tentokrát 
se podíváme kousek vedle, tedy 
na odpadky. Pokud otevřete po 
týdnu popelnici, většinou neu-
vidíte na dno. A to by mohl být 
v budoucnu problém. Naštěstí 
se všechno dá řešit, chce to jen 
trochu snahy od občanů, ale 
i od města a státu.

Když někdo zavítá na zasedání 
zastupitelstva v Soběslavi, ne-
může si nevšimnout hlavního 
problému. Nechodí tam lidi.

Ing. Martin Kákona
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Co znamená být opozičním zastupi-
telem v Soběslavi?

My jsme nechtěli být v opozici, chtě-
li jsme se aktivně podílet na rozvoji 
města. Já si myslím, že v komunální 
politice by opozice prostě neměla exi-
stovat. Všichni zastupitelé by se přece 
měli snažit o co nejlepší město. Do toho 
patří i schopnost dohodnout se s ostat-
ními. V Soběslavi ale opozice bohužel 
existuje, protože existuje koalice, tedy 
ti, kteří se dohodli na úkor ostatních. 
Pro opoziční zastupitele to znamená 
více práce, protože kromě předkládání 
vlastních návrhů mají i funkci kontroly. 
To konkrétně v Soběslavi není lehký 
úkol. Zatímco například Piráti v Pra-
ze mají na magistrátu vlastní kancelář 
a přístup do informačního systému, 
v Soběslavi musím vše pracně zjišťovat. 
Stává se, že úplně banální věc někdy 
vyřizuji celý den.

Co člověk potřebuje k tomu, aby se 
mohl do politiky v Soběslavi pustit?

Hroší kůži. Musíte se připravit na čás-
tečnou ztrátu soukromí. Pokud budete 
chtít opravdu něco změnit, budou vás 
pomlouvat, informace budou překru-
covat, budou útočit na vaši rodinu. 

Celé čtyři roky jste bojovali proti 
rekonstrukci náměstí, co se vám na 
současném projektu nelíbí?

Vůbec se neví, podle jakého projek-
tu se náměstí vlastně rekonstruuje. 
Projekt se stále mění. Radnice tápe. 
Nekoncepčnost v územním rozvoji je 
jeden z největších problémů Soběslavi. 
Na náměstí se nevybudovala dělená 
kanalizace a nejsou vybudovány ani 
moderní inženýrské sítě. Nemyslí se na 
budoucnost. Díky nešťastnému řešení 
dopravy budou lidé náměstí obcházet 
stejně, jako ho obcházejí teď. V létě bu-
dete muset přejít velkou vydlážděnou 
plochu bez stínu a v zimě zase dávat 
pozor, aby vás nepřejelo auto, protože 
musíte v libovolném směru přejít dvě 
silnice.

Jsem astronom, konstruktér počítačů, odborník na šifrování 
a občas i dešifrování dat, vynálezce a fyzikální inženýr se zane-
dbatelnou znalostí fyziky. V pracovním životě jsem zažil mnohé, 
teď pracuji jako vědecký pracovník v Ústavu jaderné fyziky Aka-
demie věd ČR. Patřím ke studentům, kteří se účastnili sametové 
revoluce, a po letech mám pocit, že jsme to nedotáhli, že se ně-
kde stala chyba. Tak se to snažím napravit. Od roku 2014 jako 
zastupitel města Soběslavi, kde se podařilo prosadit několik věcí 
(například zveřejňování podkladů a zápisů zastupitelstva) a ně-
kterým katastrofám se podařilo zabránit (například nevýhodná 
zakázka na parkovací automaty).

Ing. Martin Kákona

vědecký pracovník
zastupitel města 

Soběslavi 
51 let

Historie Molíkovy vily očima majitele

“Náš rodinný dům nechal postavit 
můj praděda Vojtěch Červinka v roce 
1914 na tehdejším okraji Soběsla-
vi. Zahrada domu tenkrát sahala až 
k hlavní silnici, která ovšem v té době 
ještě neexistovala (byla postavena až 
v době druhé světové války jako ob-
chvat města).

V 50. letech 20. století se mým před-
kům podařilo náš dům zachránit před 
zestátněním, avšak z důvodu bytové 
nouze dostali úředně přikázáno uby-
tovat v našem domě cizí nájemníky, 
kterých se zde vystřídalo několik. 
K  částečnému zestátnění došlo až 
v 70. letech, kdy nám nejprve zabrali 
celou zadní zahradu, vykáceli asi 140 
ovocných stromů a místo nich postavili 
současné sídliště v Družstevní ulici.

DĚDICKÉ SPORY O VILU
Když v roce 1990 zemřela moje matka 

Miloslava Molíková, následoval dědic-
ký spor mezi mnou a mým bratrem 
Pavlem. Trval až do roku 1994, kdy 
jsem se stal majitelem podílu po mé 
matce. Část domu však ještě vlastnila 
její sestra a moje teta Zdena Černu-

STAŇ SE RADNÍM 
V SOBĚSLAVI
Zn.: Zaměstnanecké bene-
fity samozřejmostí

Hledáte novou práci? Nebo 
si zaměstnání teprve vybíráte? 
Máme pro vás zaručený tip. Staň-
te se radním v Soběslavi.

Minimálně 7380 Kč měsíčně. 
Souběžně můžete vykonávat i jiná 
zaměstnání, například můžete 
být ředitelem některé městské 
organizace. Mezi zaměstnanec-
ké benefity patří nadstandardní 
služební byt s plochou víc než 

sto metrů čtverečních.

Co se požaduje? Stačí málo - se 
vším souhlasit, a na zastupitelstvu 
odezírat, jak hlasuje pan starosta. 

Zaujala vás tato nabídka? Jak 
o  ní získat další podrobnosti? 
Stačí o  informace požádat na 
místním městském úřadu podle 
zákona č. 106 o svobodném pří-
stupu k informacím. My jsme to 
již v některých případech udělali 
a tady je výsledek:

„V souladu s bodem IV. nájemní 
smlouvy uzavřené dne 1. prosin-

ce 2001, na základě § 685 a násl. 
zákona č. 47/1992 Sb., mezi pro-
najímatelem a nájemcem, předmě-
tem které je nájem služebního bytu 
v Kulturním domě města Soběslav, 
byla výše nájemného stanovena 
dohodou, a činí 1 200,- Kč mě-
síčně....”

ZAJISTÍME ZVEŘEJŇOVÁNÍ 
POŘADNÍKU NA OBECNÍ 
BYTY NA INTERNETU.
Zn.: Demokracie nefunguje 
bez kontroly.

Jak nás podpořit? Máme trans-
parentní účet nebo nás můžete 
volit.
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šáková. Ta zemřela v roce 2004 a její 
podíl měl připadnout jejímu synovi 
Zdeňkovi. Ten o spoluvlastnictví domu 
v Soběslavi neměl zájem. Když jsem se 
dozvěděl, že je stejně jako já vystaven 
nátlaku, aby svůj podíl prodal, kontak-
toval jsem ho a odkoupil jeho podíl. Stal 
jsem se tak jediným majitelem našeho 
rodinného domu v Soběslavi.

NÁTLAK A VYHROŽOVÁNÍ
Po roce 1990 na mne byl soustavně 

činěn nátlak, abych dům prodal. Začalo 
to častým vykrádáním domu. Brzy bylo 
zřejmé, že hlavním cílem těchto vloupá-
ní není něco ukrást, ale zastrašovat mě. 
Zloději například nejprve vykradli jed-
nu místnost a všechny ostatní nechali 
nedotčené, teprve podruhé se zaměřili 
na další místnost. Někdy ukradené věci 
zase vraceli tak, že je házeli do schrán-
ky na dopisy, třeba každý týden jednu 
knížku. Časté byly také jiné, všeobecně 
srozumitelné formy zastrašování jako 
třeba zvířecí lebka položená na okenní 
římse nebo kanystr s benzínem a od-
šroubovaným víčkem postavený před 
vchodem do domu. Přitom téměř ka-
ždý týden za mnou chodil někdo, kdo 
tvrdil, že slyšel, že prodáváme dům, 
a rád by jej koupil. Na můj dotaz, odkud 
má tuto nepravdivou informaci, jsem 
vícekrát slyšel odpověď, že mu to řekli 
na městském úřadě.

V naší vlasti by se našlo více případů, 
kdy lidé po mnohokrát opakovaném 
vloupání raději svoji nemovitost pro-
dali, než aby se s ní dále trápili. Na mě 
to ale neplatilo, a tak přišlo na řadu 
přímé vyhrožování zabitím. Vyhrožo-

vali mi písemnými vzkazy vhozenými 
do schránky na dopisy a zastrkovaný-
mi do vrátek z ulice a do domovních 
dveří. I to jsem vydržel asi tři roky, kdy 
jsem v Soběslavi pobýval každý týden. 
Po roce 1997 jsem ale už jezdil domů 
jen velmi málo.

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO 
ÚŘADU

V roce 2013 mi z Městského úřadu 
v Soběslavi přišel dopis s výzvou, abych 
zajistil údržbu domu a pořádek v něm 
a v jeho okolí. Po obdržení této výzvy 
jsem se dostavil na městský úřad, abych 
zjistil podrobnosti o tom, co ode mě 
požadují. Přijel jsem tam dne 9. září 
2013. Úřednice mi sdělila, že mi hrozí 
vysoká pokuta a že bych měl dům pro-
dat. Na to jsem jí odpověděl, že ho chci 
opravit a bydlet v něm. Nebylo těžké si 
domyslet, co bude následovat. Zbýva-
lo totiž jen zapálení domu nebo moje 
zabití. A netrvalo to ani příliš dlouho. 
Dne 18. října 2013 mi telefonátem do 
mého pražského zaměstnání policista 
ze Soběslavi oznámil, že náš rodinný 
dům vyhořel.

Desetiletí práce a úsilí mých předků 
skončilo v troskách. V současné době 
šetřím na opravu vily a rád bych její 
stav zlepšil jak jen to bude možné. Jed-
nou se chci do našeho rodinného domu 
vrátit. Nevzdávám to.”

Celou historii najdete na http://nas-
dum.petrmolik.cz/nasdum.htm

RNDr. Petr Molík, CSc.

Molíkova vila vyobrazená na prvorepublikové pohlednici

Všichni známe pohled na již 
desetiletí se rozpadající a vy-
hořelou Molíkovu vilu (nazý-
vanou také Červinkova vila) 
naproti městské knihovně. Její 
neudržovaná zahrada připo-
míná spíše džungli. Většina So-
běslaváků však nezná historii, 
kdy neschopnost se domluvit 
a možná i touha po majetku 
jiných lidí zapříčinila její sou-
časný stav. 

Martin Kákona
Máme jasný cíl - Zlepšit město

Petice pro vypsání architektonické 
soutěže se vedení města příliš neza-
mlouvala. Dokonce jste měli opako-
vaně problém s policií a celá věc se 
nakonec dostala až k soudu. Jak to 
dopadlo?

Radnice se o názory občanů nezajímá. 
Jsou tak zaslepeni, že ani rozhodnutí 
nejvyššího soudu jejich názor nezmě-
ní. Ty soudy mají ten význam, že chci 
lidem ukázat, že politika se dá dělat 
i slušně, že není čeho se bát. Zatím se to 
myslím daří, protože zákon je naštěstí 
na naší straně.

Na náměstí při rekonstrukci ubyla 
parkovací místa. Je to ten správný 
krok?

Nemáme náměstí, máme pouze kru-
hový objezd s  parkováním po jeho 
obvodu. Kdo by si otevřel kavárnu na 
kruhovém objezdu?

Velkého úspěchu jste dosáhli v roce 
2015, kdy se vám podařilo rozhodit 
plány radních na zavedení parkova-
cích automatů. Proč jste nesouhlasili 
se zavedením parkovného?

To není přesné, nebyli jsme striktně 
proti regulaci parkování. Hlavně se nám 
nelíbilo, že by část zisku z parkování 
měla končit v polské firmě. Pokud mají 
občané za parkování platit, musí jas-
ně vidět, co se udělá s penězi, které se 
vyberou. Nesmí to dopadnout jako se 
psy, kdy platíte za psa a všechno, co za 
to dostanete, je pár igelitových pytlíků 
na bobky. 

S čím jít do dalšího období?
Nejdůležitější je odvaha začít. My jsme 

už začali a snad díky tomu dostali odva-
hu i další. Snad to myslí vážně. Snad ne-
jsou jen béčkem nebo céčkem stávající 
radnice, jak je tomu v současné koalici. 
My máme cíl jasný. Zlepšit město. Bu-
deme na tom pracovat, ať už budeme na 
radnici nebo v nedobrovolné opozici.

Mgr. Martina Plátová
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Do Soběslavi jsem se přistě-
hoval v roce 2007, ale často 
jsem tu pobýval už od dětství, 
protože odsud pocházejí moji 
předkové. Mojí prací je elek-
tronika a železnice – pracuji 
ve firmě, která zajišťuje tele-
komunikační služby pro Čes-
ké dráhy a pronajímá datové 
okruhy pro externí firmy. Se 
svou ženou a třemi dětmi jsem 
propadl geocachingu, naše 
výlety řídí GPS. Více jsem se 
o dění v Soběslavi začal zají-
mat před 4 lety, kdy jsem se 
dostal na kandidátku Pirátů 
pro Soběslav. Pořád je co zlep-
šovat, proto kandiduji znovu.

Narodil jsem se v roce 1939 v Praze. 
Tady jsem žil do okupace bratrskými 
vojsky, kdy jsem opustil Českou repub-
liku. Plány na odchod jsem ale spřádal 
už asi od dvanácti let, kdy jsem si v an-
tikvariátu koupil knihu o putování po 
jižní Africe V zemi slonů a lvů. Vydal 
jsem se nejprve do Rakouska a potom 
do Jihoafrické republiky, kde jsem žil 
dalších dvacet pět let. Od roku 1992 žiji 
v Soběslavi. Ve svém životě jsem stihl 
mnoho věcí, například podniknout vel-
kou cestu po jižní Rhodésii, postavit 
vlastní jachtu, doplout na ní z Jihoaf-
rické republiky do Evropy, podílet se 
na budování největšího urychlovače 
částic na jižní polokouli a mnohé další. 
V současné době se věnuji konstrukci 
a výrobě modelů parních a jiných strojů 
a fotografii, která je mým dlouholetým 
koníčkem. Nejsem politicky zařazen, 
ale sympatizuji s lidmi, kteří chtějí prů-
hlednost veřejného dění a kteří nenávi-
dí bezcílnou a nepotrestatelnou pozici 
vládnoucí garnitury.

Celý svůj život bydlím v Soběslavi. 
Dalo by se říct, že pocházím z umělecké 
rodiny, protože můj dědeček, táta i jeho 
bratři se nějakým způsobem realizovali 
v umělecké tvorbě. Já jsem odmalička 
toužila pracovat s malými dětmi, ale 
osud mě stále vedl oklikami. Přestože 
jsem absolvovala gymnázium v Sobě-
slavi a poté tříleté studium pedagogiky 
a psychologie rodiny, nastoupila jsem 
nejprve do administrativy ve firmě 
Fontea a později Propesko. Můj velký 
sen o práci s dětmi a tvoření se mi začal 
vyplňovat až během mateřské dovolené, 
kdy jsem začala pořádat tvořivé dílny 
pro rodičovské centrum. Plné realizace 
se můj sen dočkal až po skončení ma-
teřské dovolené otevřením obchůdku 
Galerie Tvoření v Soběslavi, kde už dva 
roky pořádám tvořivé dílny pro děti 
i dospělé a moc mě to baví. Soběslav 
mám ráda, ale chybí mi tu hlavně pod-
pora malých podnikatelů, kteří jsou 
hybnou silou každého města.

Celé dětství včetně základní školy 
jsem strávil v Soběslavi, pak jsem se 
vyučil automechanikem a čekala mě 
dvouletá pakárna – vojna, kterou jsem 
strávil ve Kbelích u hasičů. V roce 1989 
jsem se oženil a vrátil se do jižních 
Čech – do Veselí nad Lužnicí, později 
do Soběslavi. Pověstné rivalitě mezi 
městy se jenom chechtám. Ještě před 
revolucí jsem si udělal zkoušky na to, 
abych mohl pracovat jako DJ. Hudeb-
ní produkce mě vlastně živí, a naštěstí 
i uživí, dodnes. Jezdím hrát nejen po 
celém kraji, ale vlastně po celé repub-
lice.V Soběslavi jsem 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 
nejsympatičtější a možná je čas do toho 
šlápnout.

Kandidátní listina do zastupitelstva
Monika Slabá

OSVČ - Galerie Tvoření
42 let

Pavel Snášel
svobodné povolání

52 let

Ing. Jakub Kákona
letecký inženýr

30 let

Ing. Iveta Matějů
jaderný fyzik, zastupitelka města Soběslavi

29 let

Bc. Miloš Bučinský
informatik

31 let

Jan Černý
telekomunikační technik

40 let

Václav Melcer
skipper

79 let

Za čtyři roky, kdy situaci v Soběslavi 
víc sledujete, vnímáte nějaké změny? 

Město začalo zveřejňovat víc infor-
mací, třeba podklady pro zastupitelstvo 
nebo záznam z jeho průběhu. Je určitě 
víc prezentací projektů, než bylo v mi-
nulosti. Ale zdá se mi, že vedení města 
se tím spíš snaží vylepšit svůj obraz, než 
že by chtělo skutečně zapojit občany do 
rozhodování.

Jakým směrem by se Soběslav měla 
vydat z hlediska vaší profese? 

Když se bavíme s kolegy v práci, krou-
tí hlavou, proč město automaticky ne-
dává pod opravované chodníky optické 
kabely. Nejde jen o zrychlení internetu, 
ale i o přípravu na novou infrastruk-
turu, kterou budou vyžadovat chytrá 
města. Na druhou stranu jsem se zú-
častnil montáží parkovacích automatů 
nebo mobilních sítí a ne vždy jde o lepší 
služby pro lidi. Někdy je zájmem jen to, 
aby peníze ze zakázek tekly správným 
směrem. Lidé by se měli více zajímat 
o dění ve svém městě, vždyť se utrá-
cí vlastně i jejich peníze. Tím můžou 
ovlivnit i něco mezi volbami. A jak se 
říká: „Víc hlav, víc ví“. Najít kompromis 
už by měli zvládnout ti, které zvolíme.

Máte konkrétní téma, kterému byste 
se chtěl věnovat? 

Za poslední čtyři roky jsem se zajímal 
o hodně témat, která byla pro mě nová 
a o které jsem se dříve nezajímal tak do 
hloubky. Zákony, třídění odpadků nebo 
problematika hazardních her. O všem 
se dnes dá najít spousta protichůdných 
informací, a pak to porovnat s realitou. 
Co je ale mojí prací i koníčkem jsou 
technologie.

Dětství jsem prožil v Soběsla-
vi, pak mne cesty zavedly do 
Českých Budějovic, kde jsem 
úspěšně vystudoval obor in-
formační technologie. Od roku 
2012 pracuji v Praze pro spo-
lečnost zabývající bezpečností 
vozidel a informačními tech-
nologiemi. Podílím se na vývoji 
a tvorbě obsahu software pro 
identifikaci vozidel. Mezi moje 
největší koníčky kromě počítačů 
patří fotografování a objevo-
vání přírody ať už na kole či 
pěšky společně se svým psem. 
U Pirátů pro Soběslav jsem od 
samého začátku.

Jak vidíte jako cyklista situaci v Sobě-
slavi? Co by se s tím dalo dělat, nebo 
jak to vypadá jinde?

Situace pro cyklistiku rekreační 
i městskou není dobrá a hlavně se za 
poslední roky nelepší. Ba naopak. Po-
stavila se tu dálnice D3 a místo aby se 
směrem na Zvěrotice či Chlebov vybu-
dovaly cyklostezky, tak se na cyklisty 
úplně zapomnělo. Stejné je to s rekon-
strukcí centra města, kam je dnes lepší 
jet raději autem než na kole. Místo aby 
přibyly cyklopruhy tak naopak dochází 
k zúžení silnic a přidání parkovacích 
míst kolem nich a to bezpečnost cyk-
listů určitě nezlepší. Dříve jste si mohli 
na nádraží schovat kolo pod přístřešek, 
dnes si můžete kolo leda tak zamknout 
k zábradlí pod lípu. V Soběslavi nebyl 
vybudován ani metr cyklostezky s od-
děleným provozem cyklistů. Inspiraci 
bychom mohli hledat například ve, 
Vodňanech, Třeboni či Veselí nad Luž-
nicí, které je poslední roky cyklistické 
dopravě pozitivně nakloněno.

Co obnáší vaše práce pro Piráty? 
Pro Piráty pro Soběslav spravuji 

webové stránky pirati.sobeslav.cz a ko-
ordinuji ostatní Piráty, kteří spoluvy-
tvářejí jejich obsah. Původně mělo jít 
o jeden z nástrojů minulé volební kam-
paně, nakonec jsme to ale vydrželi celé 
4 roky, za které jsme publikovali přes 
350 článků. Ty si každý měsíc přečte 
kolem 2000 návštěvníků. V letošním 
roce jsme výrazně posílili aktivitu na 
sociálních sítích Facebook a YouTube. 
Mám také na starosti organizaci a reali-
zaci našich papírových novin Pirátských 
listů. Jedno vydání novin mi zabere 
zhruba 100 hodin. Není to však jen 
moje zásluha, ale práce celého týmu 
Pirátů pro Soběslav.

Už od dětství mě zajímala 
matematika, fyzika i technika 
obecně. Po absolvování míst-
ního gymnázia jsem se tedy 
rozhodla jít studovat jadernou 
fyziku na FJFI ČVUT. Po do-
končení studia jsem nastoupila 
do Jaderné elektrárny Temelín, 
kde pracuji v útvaru Jaderná 
bezpečnost. V rámci Pirátů pro 
Soběslav patřím spíš do té kon-
zervativnější části a snažím se 
držet ostatní v realitě. Poslední 
volební období jsem byla zastu-
pitelkou a členkou finančního 
výboru.
Co vidíte jako největší problém v 
Soběslavi, nebo nevyužitý potenciál 
města?

Hodně mi vadí dopravní situace. 
Často se pohybuji po městě i okolí jak 
v autě, tak i na kole, takže to tak trochu 
chápu z obou pohledů. Za zásadní chy-
bu považuji snížení počtu parkovacích 
míst na náměstí. Je absurdní myslet si, 
že lidi v dnešní době nebudou jezdit 
auty, tak proč jim házet klacky pod 
nohy tím, že budou muset parkovat 
kdesi u koupaliště nebo u nádraží? 
Oficiální odůvodnění, že „je to přece 
5-10 minut chůze”, platí možná pro 
mladší ročníky a to ještě za předpo-
kladu, že s sebou třeba nenesou tašky 
s nákupem nebo malé děti. Na rozdíl 
od jiných měst máme velkou výhodu 
v tom, že naše náměstí je poměrně vel-
ké, takže kromě parkoviště by se sem 
nepochybně vešla i zeleň a další prv-
ky, kterým bohužel muselo parkování 
ustoupit.

 
Jaké bylo první setkání s reálnou ko-
munální politikou?

Získala jsem spoustu zkušeností - jak 
pozitivních, tak i negativních a poznala 
velké množství lidí. Spousta věcí mě 
tam ovšem překvapila. Třeba často to 
na mě působilo dojmem, že ani tak moc 
nezáleží na tom, o jakém návrhu se 
jedná a jestli je dobrý nebo špatný, ale 
spíš na tom, kdo ho předložil. Připadá 
mi to trochu smutné. Měl by se přece 
vždy hledat rozumný kompromis a ne 
shodit automaticky ze stolu všechno, 
co navrhne někdo jiný, jenom proto, 
že ho třeba nemám rád… Taky mě za-
razilo, jak málo lidí chodí na zasedání 
zastupitelstva. Je ovšem pravda, že do-
kud nebyly zveřejňovány podklady pro 
jednání na internetu, běžný návštěvník 
se toho stejně moc nedozvěděl.

Narodil jsem se v roce 1988 v Chebu. 
Většinu dětství jsem prožil v Soběsla-
vi. Na střední školu strojní a elektro-
technickou jsem dojížděl do Českých 
Budějovic. Během studia jsme se spolu-
žákem založili firmu a začali podnikat 
v oboru vývoje a výroby elektronic-
kých zařízení. Jako další studium jsem 
zvolil laserovou techniku a elektroniku 
a navazující obor letecké a kosmické 
systémy na ČVUT v Praze. Studium 
jsem úspěšně ukončil v roce 2014.

Kandiduji proto, že se toho zatím 
nepodařilo moc zlepšit ani vyřešit. 
Soběslav se stává venkovským sídlem 
lidí, kteří pracují a žijí jinde. Byl bych 
rád, kdyby toto směřování nebylo tak 
výrazné a Soběslav byla schopná udržet 
firmy poskytující zajímavé pracovní 
příležitosti. K tomu by ale bylo potřeba 
poměrně dramatických změn ve způ-
sobu plánování výstavby a v rozvoji 
infrastruktury. Právě Piráti jsou stra-
nou, která si je těchto potřeb vědoma.
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Kdo jsou další Piráti pro Soběslav ?

Vyrůstal jsem a žiji v Soběslavi, zde 
jsem se také vyučil elektrikářem pro sil-
noproud. Pracuji jako operátor Čistírny 
odpadních vod, takže se snažím udržet 
vodu čistou pro další generace. K tomu, 
aby se to podařilo, je ale potřeba vyko-
nat daleko více, než co jsem schopen ze 
své pozice. Proto zkouším kandidovat 
do zastupitelstva, abych mohl ovlivnit 
zacházení s okolní krajinou, vodou v ní, 
zemědělskou půdou a přírodou celkově. 
Aby i naše děti si mohly užívat přírodu 
a její dary, jako můžeme my dnes.

Narodil jsem se v roce 1949 v Tábo-
ře, od nejčasnějšího dětství jsem žil 
v Soběslavi, kde mám dodnes trvalé 
bydliště. Vystudoval jsem biologii na 
Přírodovědecké fakultě UK, které se 
na vědecké úrovni aktivně věnuji do-
dnes. Mezi mé záliby patří především 
astronomie, ornitologie, přírodní vědy 
obecně a turistika. Nikdy jsem nebyl 
členem žádné politické strany, nejsem 
veden v seznamech spolupracovníků 
StB. Transparentnost je mým životním 
stylem, proto Piráti pro Soběslav.

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 
22 let jsem hasičem v Soběslavi. Tady 
také od roku 1993 žiji se svou manžel-
kou a našimi třemi dětmi.

Absolvoval jsem stavební průmys-
lovku, pracoval jsem několik let pro 
Vojenský projektový ústav v Praze. 
Projektoval jsem převážně stanice 
metra a vojenské objekty. 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 rozšiřuji a od 
roku 2002 jsem jednatelem firmy. Jsem 
pro změnu.

Komerčně nepoužitelný. Dálkově ne-
ovladatelný. Vystudoval jsem architek-
turu a urbanismus na ČVUT v Praze. 
Díky tomu věnuji pozornost projektům  
ve veřejném  prostoru, procesu  jejich  
navrhování, schvalování i realizaci. Ve 
městě se mi podařilo prosadit vznik 
průchozího propustku pod železniční 
tratí, díky němuž je dnes možné dostat 
se k Nadýmači relativně příjemnou 
cestou. Stál jsem u vzniku Pirátů pro 
Soběslav před čtyřmi lety, pokračuji 
v plavbě.

V Soběslavi žiji už čtvrt století, aktuál-
ně pracuji jako obsluha čerpací stanice. 
Pro kandidaturu do zastupitelstva jsem 
se rozhodla po setkání s Martinem 
Kákonou. Svým klidem a názory mě 
přesvědčil, abych podpořila pirátskou 
kandidátku. Vyhovují mi totiž inteli-
gentní a akční lidé. Baví mě kultura 
všeho druhu a rekreační sport. Štvou 
mě špatné mezilidské vztahy, které umí 
pořádně znepříjemnit život.

Celý svůj život jsem prožil v Soběsla-
vi. Od roku 1994 až dodnes zde podni-
kám, moje firma se zabývá lakováním 
osobních automobilů a průmyslových 
zařízení. Do komunální politiky jsem 
vstoupil proto, že jsem v Soběslavi vy-
růstal a záleží mi na ní. Jako dlouholetý 
myslivec a rybář bych určitě prosazoval 
lepší přístup k lesům a vodám. Když 
přijdete do přírody, zakopáváte o hory 
odpadu. Obce by měly zajistit víc mož-
ností, kam odpad uložit.

Narodila jsem se v Kyjově do rodiny 
rodičů zatížených diagnózou deprese. 
Už k 16. narozeninám ji získávám i já. 
Přesto, nebo právě proto s velmi dob-
rým prospěchem maturuji na SŠ in-
formačních technologií, a těším se na 
studium VŠ. Osud tomu ale chtěl jinak, 
a já se v invalidním důchodu začínám 
věnovat psaní. V 19 letech jsem se podí-
lela na elektronickém almanachu Adieu 
2000. V Brně získávám byt a věřím ve 
velkou lásku. Zamilovala jsem se ale až 
v Soběslavi. V roce 2007 se sem stěhu-
ji. Zároveň začínám působit na webu 
Písmák a spolupodílím se na prvním 
almanachu milostné poezie Královny 
slz a ostružin. V době ekonomické krize 
se odvážně stávám OSVČ a otvírám si 
novinový stánek.

Brzy ho zase s mínusem zavírám. 
Po porodu syna a dcery se i sny o vel-

ké lásce rozplývají, zůstávám téměř bez 
prostředků a samoživitelství se pro mne 
stává velkou výzvou. 

Jako hrdá samoživitelka „spáchám“ 
kalendář V rámci možností. Vydávám 
svou první prózu ve sbírce „Nervy v čo-
koládě“. A nedlouho poté „Černobílá 
Garra“. A? Mám domov. Mám dvě ví-
ceméně zdravé děti. A jsem víceméně 
zajištěná. Mohla bych být spokojená, 
ale to bych nesměla být já, často nespo-
kojená s tím, co vidím kolem sebe a od-
hodlaná měnit, pomáhat a jednoduše 
„být prospěšná“ a tak jsem tedy tady.

Narodil jsem se v roce 1969. V dětství 
jsem bydlel v rodinném domku v Kle-
novicích, které v té době byly součástí 
Soběslavi. Do školy jsem chodil do 
„nových škol“, potom jsem se vyučil 
v SOU Potravinářském v Táboře obor 
řezník-uzenář. Po vyučení jsem začal 
pracovat v oboru. To bylo v době, kdy 
se ještě daly konzervy jíst, protože se 
do nich dávalo maso.

V roce 1991 jsem měl nehodu a zlo-
meninu páteře, od té doby jsem upou-
tán na invalidní vozík. Pracoval jsem 
v Jitoně a pak jsem začal podnikat. 
V  současné době mám v  Soběslavi 
reklamní agenturu, pojišťovnu a pro 
zábavu sázkovou kancelář. Bydlím sám 
v garsonce naproti kinu v Soběslavi. Tak 
bych rád odstranil bariéry pro všechny, 
nejen ty, které se nedají překonat na 
vozíku. V první řadě ty životní, které 
přináší život sám. Může to být vnímá-
no jako šance na změnu pro všechny, 
kterým je Soběslav domovem.

Narodil jsem se roku 1991 a celý svůj 
život jsem prožil v Nedvědicích. V sou-
časnosti opravuji společně s rodinou 
domek přímo v Soběslavi. Po základní 
škole jsem odmaturoval na Střední ško-
le spojů a informatiky v Táboře v obo-
ru Digitální telekomunikační technik.
Velice brzy jsem se však přeorientoval 
k oboru stavebnictví a přidal se tak 
k rodinné ,,tradici”. Nastoupil jsem jako 
stavební dělník u místní provozní jed-
notky dopravně stavební společnosti. 
Z  této pozice jsem se propracoval přes 
řidiče, strojníka stavebních strojů na 
svůj současný post předáka. To obnáší 
koordinaci prací, sil lidských i mecha-
nizace. Za Piráty kandiduji, neboť se 
shoduji s jejich aktivitami zaměřený-
mi na městskou i okolní přírodu a její 
ochranu, snahu informovat a zapojit 
občany do vývoje a změn města So-
běslavi.

Po maturitě na střední zdravotnic-
ké škole v  Táboře jsem vystudoval 
obor Zdravotnický záchranář na vyšší 
odborné škole v Praze. Posléze jsem 
nastoupil k záchranné službě Asoci-
ace Samaritánů ČR jako zdravotnický 
záchranář a zároveň jsem pracoval na 
zkrácený úvazek na oddělení ARO 
v nemocnici Kladno.

Pocházím sice z malé vísky na Vy-
sočině, ale už více než půl roku žiji se 
svojí rodinou v Soběslavi a pracuji jako 
zdravotnický záchranář v Táboře. Ve 
volném čase mě baví geocaching, nebo 
se jen tak procházím přírodou se svojí 
rodinou a psem. Mezi moje koníčky 
dále patří horolezectví a cestování vy-
řazenou sanitkou, kterou přestavuji na 
obytný automobil.

K aktivní politice mě přivedl můj 
tchán, který v současnosti působí jako 
pirátský zastupitel v Soběslavi. Sám 
jsem byl už od počátku členem pirát-
ského sdružení v Kladně, kde jsem před 
přesunem do Soběslavi žil. 

Narodil jsem se v roce 1988 v Táboře 
a téměř celý svůj život pobývám v So-
běslavi. Po složení maturitní zkoušky 
na obchodní akademii v Táboře jsem 
vystřídal několik pracovních pozic, až 
jsem zakotvil na místě, které mi bylo 
od malička souzeno, a to v papírnictví 
Spino u pošty, které založili moji rodiče 
v roce 1995. Vedení tohoto obchodu 
jsem převzal po tátově odchodu do dů-
chodu v roce 2016. V této době jsem 
si také doplnil vysokoškolské vzdělání 
a to na úrovni bakalář, v oboru Ekono-
mika podniku na VŠTE v Českých Bu-
dějovicích. Volný čas nejraději trávím 
cestováním nebo jeho plánováním. Co 
nemám rád, jsou neupřímní lidé a lži, 
proto je mi blízký pirátský program 
s jeho důrazem na transparentnost. 
Protože těžko může lhát a vymýšlet 
si ten, kdo má odkryté karty. To platí 
samozřejmě i na úrovni vedení města.

František ŠŤastný
jednatel, voda - plyn - topení - drogerie

65 let

Petr Kotoun
OSVČ, reklamní agentura, pojištění

49 let

Milan Pokorný
OSVČ - lakýrnictví

53 let

Pavel Mládek, DiS.
zdravotnický záchranář

27 let

Michal Duda
vodohospodářský technik

33 let

Bc. Petr Novák
OSVČ - papírnictví

29 let

Rostislav 
Novotný-Hanzal

předák na stavbě
27 let

PODROBNÉ PROFILY VŠECH KANDIDÁTŮ NAJDETE NA NAŠEM WEBU PIRATI.SOBESLAV.CZ
Pořadí kandidátů na této dvojstraně je náhodné a neodpovídá postavení na kandidátce

Ludmila Chytilová
mateřská dovolená

38 let

Ing. arch. Jan Kodat
architekt

45 let

Jaroslav Novák
hasič
55 let

Jana Bavlovičová
obsluha čerpací stanice

54 let

RNDR. Petr Molík, CSC.
přírodovědec

69 let
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SOBĚ SLÁVA

Je půlnoc
ticho se houpá Soběslaví
duchem své dávno zašlé slávy

Oblékly domy
secesní si šaty
Tudy se prochází Petr Vok
se svými poddanými

Nové cesty lemují
dávné vzpomínky
A světla lamp
vzdávají hold
páně Ostrčilovu Létu

Klaním se, Mistře
„Dal jste nás světu“
A ještě mnoho
mnoho jiných

Svítá
Od Hlásky nese se klapot čapí
A smích dětí
coby příslib lepších zítřků...

Tady bych chtěla žít
Garra

Proč se jmenujete Piráti a kdo vás platí?
Nedávno se mi svěřila moje maminka: 

„Kamarádka mi říkala, že vás příliš 
nezná, nelíbí se jí vaše jméno a neví, 
kdo vás vlastně platí.“

 
Jméno je základní předpoklad exis-

tence čehokoli. Bez jména nejste nic. 
Jméno ovlivňuje vnímání lidí i jejich 
reakce a určuje i budoucnost svého no-
sitele. Jméno nás prostě definuje. Tohle 
všechno Piráti ví a věděli to i v roce 
2009, kdy jako strana vznikli. K tomu, 
abychom pochopili, proč si zvolili právě 
takové jméno, se musíme přenést zpět 
v čase a vžít se do jejich tehdejší situace.

 
Důležité je si uvědomit, že za Piráty 

nikdy nestál žádný mecenáš a nestojí 
za nimi ani teď. Od samého začátku 
vznikla strana z popudu nespokojených 
občanů, nejprve jednotek, posléze de-

SLEDUJTE NÁS NA VŠECH 
NAŠICH KANÁLECH!

@ceska.piratska.strana

@Piratska.strana

@pirati.cz

@pirati4sobeslav

@pirati4sobeslav

PIRÁTSKÉ LISTY PRO SOBĚSLAV

můžete podpořit zasláním jakékoliv 
částky na č. účtu 

2100641998 / 2010
Používáme transparentní účet

sítek a stovek. Neexistuje jednotlivec, 
který by z pozadí všechno řídil a ovliv-
ňoval. Nepřichází nám ani žádné skryté 
peníze. Naší živnou půdou není nic 
jiného než nadšení a zarputilost lidí, 
kteří chtějí změnit Česko k lepšímu. 
Ti lidé měli a mají pouze sílu svých 
myšlenek a dovedností, pomocí kterých 
se jim podařilo postupem času vyrůst 
až do dnešní podoby 3. nejsilnější par-
lamentní strany.

 
Velký dík pak patří internetu, bez kte-

rého bychom nevznikli. Má schopnost 
usnadňovat komunikaci mezi lidmi 
a díky otevřenému přístupu ke všem 
informacím pak mohou i kvalifikovaně 
rozhodovat. Tomu se pak říká fungující 
demokracie a díky internetu je možné 
zavést ji do praxe i u nás, budeme-li 
chtít. Všichni ve straně jsme si rov-

ní. I ten nejposlednější člen má stejná 
práva a sílu hlasu jako třeba předseda. 
Předsednictvo strany si může říkat, co 
chce, ale nebude-li se chovat tak, jak 
chtějí její členové, velmi brzo skončí. To 
je přímá demokracie v praxi. Funguje 
to, jen chtít.

 
Milujeme referenda, o všem hlasuje-

me. A proč také ne, když máme díky 
internetu všichni přístup ke stejným 
informacím a když můžeme díky inter-
netu všichni pohodlně diskutovat a hla-
sovat z tepla našich obýváků? Myslíme 
si, že politika má sloužit především 
občanům. Bohužel, vedení současných 
„tradičních“ stran se často usurpuje 
hrstka „nadlidí“, řečeno s profesorem 
Koukolíkem deprivantů. Na příkla-
du současného složení rady města 
České Budějovice je to krásně vidět. 

Mezi jejich postupy patří vaření mlhy, 
šíření polopravd a lží, zametání pod 
koberec. Občan je ten, který jednou 
za 4 roky odevzdá hlas a tím jeho role 
v demokracii končí. Bohužel, jim to 
přijde normální. Po úmrtí člena dozorčí 
rady Teplárny města České Budějovice 
obsadí uvolněné místo jeho vnukem, 
zároveň synem radního města, 23 letým 
studentem právnické fakulty. A když na 
tuhle praxi Piráti upozorní, tak se ještě 
diví, co nám na tom vadí. Naším cílem 
je změnit současnou praxi (ne)fungo-
vání demokratického systému změnit. 
A proto jsme si vybrali jméno, které nás 
k tomu předurčuje. Piráti vznikli, aby 
přivezli změnu. Kdo jiný než Piráti to 
také může udělat?

 
Milá maminko, vyřiď prosím své ka-

marádce, že Piráti se jmenujeme proto, 

že žádná ze stran, která má v názvu 
„demokratická“ se o skutečnou de-
mokracii vůbec nezajímá. Piráti tohle 
slovo v názvu nemají a o to víc se de-
mokratickými principy řídí. A až se Tě 
Tvá kamarádka zeptá, kdo nás platí, 
tak jí prosím pověz, že máme otevře-
né účetnictví na internetu a pokud jí 
to vážně zajímá, ať se podívá na naše 
stránky https://wiki.pirati.cz/fo/start. 
A pokud se dívat nechce, může věřit 
společnosti Transparency Internatio-
nal, která financování politických stran 
dlouhodobě sleduje. Za volby do par-
lamentu v roce 2017 obdrželi Piráti 
nejlepší hodnocení ze všech. Zdroj: 
www.transparentnivolby.cz

S pozdravem a láskou, Lukáš

MUDr. Lukáš Mareš 
lídr českobudějovických Pirátů


