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ČePiCe grand opening 
Událostí měsíce se v jihočeských pirátských vodách stalo 
7. dubna spuštění nového centra Pirátů ČePiCe. Po Plzni, 
Jihlavě a Olomouci otevřela své dveře další krajská základna 
Pirátů v Hradební ulici 13 v Českých Budějovicích. Rumem 
Republika ji v podobě pirátského klobouku s dredy 
symbolicky pokřtili předseda Pirátské strany Ivan Bartoš 
a jihočeský poslanec Lukáš Kolářík. Budoucí provoz centra si 
vzal na starosti budějovický Pirát Lukáš Mareš.

Do útulných prostor středověkého domu s členitým dvorkem 
a jedinečným výhledem na Černou věž si cestu našlo zhruba 
150 návštěvníků. „Otevřeli jsme právě naše pirátské centrum 
ČePiCe, to je náš hardware, a nyní do něho potřebujeme 
software, a třeba ten váš, aby to tady žilo a něco se tu dělo,“ 
sdělil jihočeský poslanec Lukáš Kolářík. Přítomné tak vyzval 
k tomu, aby si program centra vytvářeli do jisté míry sami. 
Podle něj by ČePiCe měla být multifunkčním prostorem pro 
různé organizace a aktivity, nikoliv jen uzavřenými 
kancelářemi bez života.

Fungovat by v ČePiCi měla i kavárna a uvažuje se také 
o coworkingovém prostoru, sdílené kanceláři pro lidi na volné 
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Písečtí jsou vidět 

V dubnu se písečtí Piráti 
scházeli v rámci volebního 
štábu a připravovali kampaň 
na nadcházející komunální 
volby. Zapojili se také do 
tradiční celorepublikové akce 
Ukliďme Česko a věnovali se 
hlavně místní části Purkratice. 
Uskutečnila se rovněž tradiční 
Sdílená neděle, kde se řeší 
body nadcházejícího jednání 
zastupitelstva města. Předseda 
místního sdružení Michal 
Horák napsal reakci na vznik 
trojkoalice Pro Písek, kde 
budou zastoupené politické 
subjekty TOP09, Volba pro 
město a Jihočeši 2012. Volební 
lídr Martin Brož reagoval svou 
glosou na zamítnutí plakátů 
Pirátské strany Radou města 
Písek na sloupech veřejného 
osvětlení. 

Nový lídr v Táboře 

Táborští Piráti si 11. dubna 
zvolili lídra kandidátky do 
komunálních voleb. Bude jím 
Václav Klecanda, programátor 
a systémový architekt, mladý 
muž s širokým technickým 
přehledem v problematice 
otevřenosti a „chytrosti“ měst. 
Václav je velkým fandou 
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noze, kteří si nechtějí platit drahé prostory a zároveň nechtějí 
nebo nemohou pracovat z domova.

„Měl jsem to štěstí být u otevírání několika pirátských center, 
a vždy to je prostředí, které má určitý spirit. Buď je to 
nízkoprahovka nebo má historický interiér. Když jsme před 
skoro devíti lety jako Piráti vznikali, neříkali jsme jako Andrej 
Babiš: „Já nějsu politik!“, ale říkali jsme, že sic nejsme úplně 
politici, poněvadž jsme to nikdy nedělali, ale jsme kulturně-
společenské hnutí. Lidi, kteří jsou aktivní, mohou vstoupit do 
strany a dělat politiku. A ti, co nechtějí vstoupit k Pirátům, 
tak s námi roky mohou spolupracovat i jinak. Pirátská strana 
funguje jako platforma, jako prostředí, kde i na specifických 
tématech počínaje kožešinovými farmami a konče 
sofistikovanými výpočty všehomíra se lidé mohou potkat a 
mají šanci se o tématech bavit s odborníky. A pirátská centra 
jsme koncipovali různě, jako kavárnu nebo promítací sál, ale 
vždy tam narazíte na lidi, se kterými si můžete promluvit,“ 
řekl předseda Ivan Bartoš.

Piráti uklízeli Jihočesko, 
našli i vzkaz v lahvi 
Mnozí Piráti na otevírání ČePiCe zamířili přímo z akce 
Ukliďme Česko. V Jihočeském kraji se pustili do nepořádku 
v Českých Budějovicích, Táboře, Písku, Strakonicích, 
Soběslavi, Prachaticích a Týně nad Vltavou.

V Jindřichově Hradci osazovali Piráti nové odpadkové koše. 
V krajské metropoli se budějovičtí piráti pustili do úklidu 
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přístupu k fungování veřejných 
institucí. Zároveň je to člověk 
nenapojený na žádnou z 
podnikatelských či politických 
“part”. 

Třetího května táborští Piráti 
plánují besedu  o průmyslové 
zóně a dopravě. 

Pozvání na pokec 

V Budějovicích začala 
pravidelná setkání Na pokec s 
Piráty. Každou středu večer 
zvou Piráti své příznivce do 
některé z budějovických 
hospod, kaváren nebo čajoven 
s přívětivým: „Přijďte na pokec 
a zjistěte, že i Piráti jsou 
obyčejní lidé.“ 
Také v květnu se budou 
budějovičtí scházet každou 
neděli v 18 hodin v pirátském 
centru v Hradební ulici ČePiCe 
nad programem ke 
komunálním volbám. Setkání 
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kolem vodních toků. V devíti 
dobrovolnících sesbírali okolo 
150 kilo různého odpadu.

„V Táboře jsme vyrazili v patnácti 
lidech uklidit stezku a břeh Lužnice 
od restaurace Na Brusírně k Sídlišti 
nad Lužnicí. Cestou jsme nasbírali 
15 pytlů, ve kterých bylo odhadem 
150 kilo odpadu. Ten jsme pečlivě 
vytřídili a popravdě nad některými 
„nálezy“ nám zůstával rozum stát – 
za všechno mluví kolečková brusle,“ 
sdělil po úklidu za táborské Piráty 
Václav Klecanda.

Nové koše v Jindřichově Hradci
V Jindřichově Hradci se Piráti 
zaměřili tentokrát na osazení 
nových odpadkových košů a chystají 
se na výsadbu květin.

V Prachaticích se s Piráty 
o organizaci postaral především spolek Živé Prachatice. Sešlo se na 20 dobrovolníků, kteří odpadem 
naplnili 20 pytlů.

Strakoničtí Piráti uklízeli okolí loni vybudovaného „bosého chodníku“ na Podskalí.

Soběslavští Piráti nasbírali celkem 1600 kilogramů často nečekaných nálezů. Objevili kočárek, šest 
lednic, zachovalou koloběžku, jízdní kolo, dvě televize, dva vysavače a postel. „Nejzajímavější byl nález 
vzkazu v lahvi, který sice neobsahoval mapu k pokladu, ale vzkazy dětí ze Základní školy E. Beneše,“ 
řekl soběslavský Pirát Martin Kákona.

Úklid se konal i v Týně nad Vltavou v parku u řeky a okolí. Všem Pirátům a dalším dobrovolníkům 
počasí přálo, panovala skvělá nálada ze smysluplné práce a dobrého pocitu z akce, která je užitečná pro 
všechny obyvatele uvedených měst. Více fotografií naleznete ve fotogalerii na facebooku.

Pirátky probraly působení žen v politice 
15. dubna se v ČePiCi potkaly Pirátky nad ženskými tématy, přítomnost mužských kolegů byla 
tentokrát nepotřebná. Na schůzce zazněly mimo jiné i návrhy, jakým věcem týkajícím se převážně žen 
ve veřejném prostou by se měli Piráti věnovat: například návrhům na zlepšení prostředí přátelského 
pro rodiče s malými dětmi na úřadech anebo šovinismu v politice.
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https://www.facebook.com/pg/pirati.jck/photos/?tab=album&album_id=10156241498392114
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Jak hlídat Budějovicko 
19. dubna hostila ČePiCe veřejný workshop Michala Bláhy o jeho aplikaci Hlídač státu. Ta slouží ke 
kontrolování toho, jak hospodaří obce či státy a zda finance nemizí někam, kam nemají. Návštěvníci 
pak mohli o registru smluv diskutovat s protikorupční platformou Rekonstrukce státu, která 
zveřejňování smluv prosadila, a Servisem pro občany Frank Bold.

Přednáška o vesmíru 
26. dubna si návštěvníci budějovického pirátského centra vyslechli přednášku SpaceX: minulost, 
současnost a budoucnost Dušana Majera, českého odborníka na kosmonautiku. Majer je 
šéfredaktorem úspěšného českého blogu o kosmonautice a autorem pořadů Vesmírné výzvy a 
Dobývání vesmíru internetové televize stream.cz.

Zteč Hluboké 
nad Vltavou 
Zatímco se 28.4. část 
budějovických Pirátů vydala 
splouvat řeku Malši z Římova, ti 
ostatní se z celého jihočeského 
kraje sjeli na dubnové zasedání 
Krajského fóra do restaurace 
U Sumce na Hluboké nad 
Vltavou. Setkání zorganizovala 
místní příznivkyně Olga 
Nováková, která v Hluboké 
sestavuje pirátskou kandidátku 
do podzimních komunálních 
voleb.
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http://stream.cz

