
Ahoj Piráti, Pirátky a příznivci! 

O slovo se hlásí podzimní počasí, ale 

i přesto pořád potkáte mnoho Pirátů 

v ulicích. Co se událo v září? Co 

jsme pro vás připravili na říjen? Čtěte 

dál a dozvíte se více! 

 

Ohlédnutí za zářím: 

V neděli dne 3. září proběhl v Českých Budějovicích pokec s Piráty. Jedná se o neformální 

setkání, na kterém se potkají pirátští členové s novými dobrovolníky nebo lidmi, kteří se o 

Pirátech chtějí něco dozvědět. Zajímá vás to? Další pokec proběhne již tuto neděli 1. října od 

16:00 v Široku. 

Ve stejný den probíhalo i setkání Píseckých Pirátů. Ti se pro změnu radili nad materiály na 

jednání rady města a zastupitelstva, které jsou dopředu volně dostupné na stránkách města 

Písku. 

 

Druhý zářijový týden jste 

mohli Piráty potkat ve 

všech okresních městech a 

obdržet od nich Pirátské 

listy a informace, kdy se 

v kterém městě objeví 

Pirátský vězeňský autobus.  

 

14. září se pak v Jižních Čechách poprvé objevil Pirátský vězeňský autobus. Jeho první 

destinací byl Týn nad Vltavou, následovali Písek, Tábor, Soběslav a Jindřichův Hradec.  

 

 
 

Víkend poté se autobus objevil v Třeboni, Českých Budějovicích, Strakonicích a Katovicích 

(rodném městečku lídra jihočeské kandidátky). 

 

 
 



V sobotu 23. září proběhl velký Pirátský 

happening na Sokolském ostrově, kdo tam 

nebyl, zaváhal. Pro děti byla připravena 

hra o pirátský poklad s osmi stanovišti, 

skákací loď či malování na obličej. Také 

probíhala výtvarná soutěž, o jejímž vítězi 

můžete rozhodnout na facebooku. Dospělí 

se mohli zabavit četbou našich Pirátských 

listů, vyzkoušet si slackline, zúčastnit se 

workshopu akrojógy či si zpříjemnit večer 

při světelné show a koncertu našich 

skvělých kapel, které doslova hrály, dokud 

nepadly. Více fotek si můžete prohlédnout 

na stránce Piráti – Jihočeský kraj.  

 

V sobotu 30. září proběhne v Prachaticích akce našeho 

spřáteleného spolku Živá vila. Zahrají kapely Houpací koně, 

Kaplan Bros. a Ström. Akce by měla upozornit na nesmyslné 

chátraní Kralovy vily, která se dne 1. září 2016 stala kulturní 

nemovitou památkou. Více o akci zde. 

 

Co se děje po celé republice: 

Piráti představili již několik videí týkajících se našeho programu. 

V minulém zpravodaji jsme se věnovali Pirátské představě 

digitalizace České republiky, financím a daním, spravedlnosti a 

zemědělství. Pokračujeme tedy pátým dílem. Pojednává o 

obraně a mezinárodních vztazích a naleznete ho tady. Šestý díl 

na téma věda a vzdělávání naleznete tady. Sedmý díl pojednává 

o zdravotnictví a podívat se na něj můžete zde.  

V úterý 26. září se na internetu objevilo volební video, ve kterém Piráti upozorňují na velké 

kauzy české politické scény jakými jsou OKD či Čapí hnízdo, a tak nemůže chybět ani ikonický 

vězeňský autobus. Piráti tímto dávají svolení ke kopírování a šíření videa. 

Co se bude dít v říjnu?  

V sobotu 7. října se Piráti vydají uklízet Mirovice. Sraz na náměstí v 14:00. Půjdeme ke skále, 

po cestě poklidíme všudypřítomný nepořádek a na konci si opečeme buřty. Cena pro 

nejhorlivějšího uklízeče zajištěna. 

 

V sobotu 14. října se pak Piráti budou koncentrovat v obci Přeseka u Třeboně, kde proběhne 

Pirátský koncert. Start v 19:00 v hospůdce U Jury. Zahrají vám různé kapely a KRA-STRA 

sound DJ´s. Bližší info již brzy na našich stránkách. 

 

Kromě toho budete moci Piráty potkávat s petičním stánkem nebo při roznosu Pirátských listů, 

a to ve všech okresních a pár dalších městech. 

 

Ví se o nás: Článek o našem lídrovi se objevil v 5+2. Přečtěte si ho zde. Pokud byste se o 

našem lídrovi chtěli dozvědět více, podívejte se na jeho Pirátský profil. 

https://www.facebook.com/pg/pirati.jck/photos/?tab=album&album_id=10155684281302114
https://www.facebook.com/pirati.jck/?fref=ts
http://www.zivavila.cz/
https://www.facebook.com/events/274185366320846
https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/videos/10155167619899039/
https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/videos/10155214120614039/
https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/videos/10155229171714039/
https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/videos/10155244150079039/
https://www.facebook.com/events/119995435349128
https://www.facebook.com/Hosp%C5%AFdka-u-Jury-524233634414210/
http://www.5plus2.cz/?e=CE-STRAKONICE&d=25.08.2017#strana=4
https://wiki.pirati.cz/lide/lukas_kolarik


Lukáš Kolářík se také objevil na ČT 24, kde diskutoval o společnosti a kvalitě života. Celou 

debatu můžete vidět tady, více o něm se dočtete také zde. 2. října se bude účastnit komorové 

debaty v Českých Budějovicích. Novináři se neustále ozývají, brzy se tedy o něm dozvíte 

ještě víc. 

 

Pomáháte nám! A my vám za to moc děkujeme. Objevují se stále noví dobrovolníci, kteří 

roznášejí Pirátské listy, polepují si auta nebo vyvěšují bannery na svá obydlí. Všem vám patří 

velké poděkování. Chcete se také zapojit? Napište e-mail na jana.rohova@pirati.cz.  

 

 

Pirátský citát měsíce: Pusťte nás na ně!  

Prosba na závěr: Jděte k volbám, jen tak můžete něco změnit! 
 

Děkuji, že jste dočetli až sem, těšíme se na setkání s Vámi. 

 

Bc. Jana Rohová 

Koordinátorka pro Jihočeský kraj 

Tel: +420 770 113 643 

Facebook: https://www.facebook.com/JaninkaToofree 

 

Odkazy, které se mohou hodit: 

Piráti Jihočeský kraj Písecko Strakonicko Českobudějovicko Soběslav Týn nad Vltavou 

Jindřichův Hradec Tábor 

Archiv zpravodajů naleznete zde. 

 
Tuto hromadnou zprávu jsi dostal, protože jsi registrovaný příznivce Pirátů Jihočeského kraje. Registraci můžeš kdykoliv zrušit 

v uživatelském panelu na internetovém fóru. Pokud nejsi registrován na fóru, odpověz na tento email, vyřadím tě z databáze.  

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/2247679-predvolebni-debata-ct24-tema-spolecnost-a-kvalita-zivota
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/tema/486568-lukas-kolarik
mailto:jana.rohova@pirati.cz
https://www.facebook.com/JaninkaToofree
https://www.facebook.com/pirati.jck/?fref=ts
https://www.facebook.com/piratipisecko/?fref=ts
https://www.facebook.com/PiratiStrakonice/?fref=ts
https://www.facebook.com/PiratiCB/?fref=ts
https://www.facebook.com/pirati4sobeslav/?fref=ts
https://www.facebook.com/PiratiTyn/?fref=ts
https://www.facebook.com/otevrenyhradec/?fref=ts
https://www.facebook.com/piratitabor/?fref=ts
https://forum.pirati.cz/jihocesky-kraj-f90/zpravodaje-jihoceskeho-kraje-t36704.html
https://forum.pirati.cz/ucp.php?i=167

