
 

Ahoj Piráti, Pirátky a příznivci! 

Velkým tématem října byly 

samozřejmě volby, ale událo se i 

mnoho dalšího. Co jsme pro vás 

připravili na listopad? Jak se zapojit 

do činnosti? Čtěte dál a dozvíte se 

více! 

Ohlédnutí za říjnem: 

V sobotu 7. října Piráti uklízeli Mirovice. Akce se účastnilo 

celkem 14 lidí, z toho 5 mirovických. Účastníci, kteří přijeli 

z největší dálky, byli dva studenti z Budapešti. Piráti měli 

připravenou cenu pro nejlepšího sběrače, nakonec však 

předali ceny dvě, neboť nepřekonatelné sesterské duo z 

Mirovic sesbíralo společnými silami bezkonkurenční 

množství odpadků. Více se dočtete v článku.  

 

V dalším týdnu jste mohli potkat Piráty po celých Jižních 

Čechách. 9. října se vydali do Prachatic, 10. října do Týna nad 

Vltavou, 11. října do Tábora, 12. října do Strakonic a 13. října do 

Písku. Celý týden pak rozdávali Pirátské listy také v Českých 

Budějovicích. V sobotu 14. října se objevili v Třeboni a také na 

výlovu Rožmberka, kde vyráběli s dětmi Pirátské draky.  

 

 

V sobotu 14. října večer se pak Piráti přesunuli do obce Přeseka u 

Třeboně, kde proběhl Pirátský koncert v hospůdce U Jury. Zahrály 

kapely Mimo děj a Rusty Strings, poté nastoupili na scénu  KRA-

STRA sound DJ´s, kteří hráli až do samého rána. Všichni si tak 

alespoň na chvíli odpočinuli od politiky a poslechli si kvalitní 

muziku.  

 

V Posledním týdnu před volbami jste mohli Piráty spatřit v Blatné, Vodňanech, Strakonicích a 

také v Českých Budějovicích, kde rozdávali Pirátské listy a trpělivě vysvětlovali lidem svůj 

volební program.  

Celkově se do akcí v ulicích různých měst Jihočeského kraje zapojilo cca 20 dobrovolníků, 

kteří rozdali 35 000 výtisků Pirátských listů. Tímto všem dobrovolníkům moc děkujeme. 

Pomohli jste nám! 

 

Někteří z vás nám pomohli s kontaktní 

kampaní, někteří vyvěsili náš banner, 

někteří přispěli drobným darem. Jiní 

mluvili se svými blízkými o Pirátském 

programu nebo ho bránili na sociálních 

sítích. Poděkování patří všem, kteří se 

nějakým způsobem zapojili.  

 

 

https://jihocesky.pirati.cz/blog/2017/10/07/jihocesti-pirati-uklizeli-mirovice.html
https://www.facebook.com/Hosp%C5%AFdka-u-Jury-524233634414210/


Volby: 

21. října byl pro všechny Piráty velmi zvláštní 

den. Po celé republice se lidé scházeli, aby 

společně sledovali volební výsledky. Když pak 

Piráti po sečtení všech hlasů zjistili, že mají 

10,79% hlasů (hlasovalo pro ně 546 393 lidí), 

byla radost opravdu veliká. Získali 22 křesel 

v parlamentu. Největší úspěch zaznamenali 

v Praze, kde získali 5 mandátů. V Jihočeském 

kraji získali Piráti 10,51% hlasů, skončili na 

třetím místě za ANO a ODS (hlasovalo pro ně 33143 lidí) a získali jeden mandát, druhý nám 

bohužel utekl o pár stovek hlasů. I tak je pro jihočeské Piráty ctí, že mají ve svých řadách 

jednoho Pirátského poslance, lídra kandidátky Lukáše Koláříka.  

„Skvělý úspěch Pirátů. Třetí nejsilnější strana v České 

republice. Na jihu Čech jeden mandát, o druhý jsme na poslední 

chvíli bohužel přišli. Zastupovat ve sněmovně hlas více než 

třiatřiceti tisíc lidí je pro mě velký závazek. Naložím s ním 

zodpovědně. Upřímně děkuji všem našim voličům, členům, 

dobrovolníkům, podporovatelům a rodině, bez vás by to nikdy 

nešlo,“ napsal na svůj facebook Lukáš Kolářík bezprostředně 

po volbách.  

 

Co se bude dít v listopadu?  

5. listopadu nás čeká zasedání místního sdružení Českobudějovicko, které proběhne od 16:00 

v čajovně na adrese Krajinská 260/22, České Budějovice. 

 

O týden později, v sobotu 11. listopadu nás čeká zasedání krajského fóra Jihočeského kraje, 

kde se budou představovat noví zájemci o členství, bude se probírat povolební strategie atd. 

Zasedání proběhne v Písku (adresa bude upřesněna) od 14:00 do 18:00. Bližší info zde. 

 

18. listopadu proběhne v Katovicích již pátý ročník 

charitativní multižánrové akce Autumn night. 

Zahrají kapely RightNow, Riverside Project, Cela 

pro Klárku, Gangsta SKA a Pirates of the Pubs. 

Česká Pirátská strana je již tradičně hlavním 

partnerem akce. „Jsme velmi rádi, že můžeme 

podpořit dobrou věc, kterou Autumn night bezesporu 

je,“ říká Lukáš Kolářík, předseda Pirátů Jihočeského 

kraje a nově zvolený poslanec. Více o akci se dozvíte 

z facebookové události. Pokud byste se chtěli něco 

dozvědět o minulých ročnících, klikněte zde a podívejte se na webové stránky akce. Přijďte si 

zapařit, popít a podpořit dobrou věc! Tentokrát výtěžek putuje do dětského domova ve Volyni.  

 

Všem, kteří nás volili, všem kteří o nás v dobrém mluvili, všem, kteří nám jakkoli pomáhali, 

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

 

https://www.facebook.com/events/1138534726277928/
https://www.facebook.com/events/1842531826077132
http://www.autumnnight.cz/
mailto:jana.rohova@pirati.cz


Výzva všem členům, podporovatelům a dobrovolníkům: 

Pirátský poslanec za Jihočeský kraj Lukáš Kolářík Vám velmi rád zodpoví Vaše dotazy. Pokud 

se chcete na cokoli zeptat, kontaktujte krajskou koordinátorku, která mu dotaz předá. 

 

Pirátský citát měsíce: Pustili jste nás na ně!  

 

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: 

Webové stránky jihočeských Pirátů 

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.  

 

 

https://www.facebook.com/JaninkaToofree
https://jihocesky.pirati.cz/
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

