
 

Ahoj Piráti, Pirátky a příznivci! 

Blíží se Vánoce, svátky klidu a 

pohody. Piráti však nezahálejí a stále 

pro Vás připravují nové věci. Co se 

bude dít v prosinci? Jak se zapojit do 

činnosti? Čtěte dál a dozvíte se více! 

 

Stalo se: 

5. listopadu se konalo zasedání místního sdružení 

Českobudějovicko, které proběhlo v Tearoomu v Českých 

Budějovicích. Místní Piráti řešili komunální problémy, zazněly 

informace z různých měst okresu, mluvilo se o komunálních 

týmech, řešila se rezignace a volba nového místního 

předsednictva (která se zde opakuje po každých volbách) Celý 

zápis ze zasedání si můžete přečíst zde. V ten samý den 

proběhla v Písku sdílená neděle, akce, veřejné setkání Pirátů 

Písecko před pravidelným jednáním zastupitelstva města Písku. 

 

O týden později, v neděli 12. listopadu se Piráti sešli 

v Písku na zasedání krajského fóra. Představili se zde 

noví zájemci o členství, diskutovala se volba  

do předsednictva krajského sdružení, řešily se volby 

do PS a nadcházející komunální volby. Piráti se 

navzájem informovali, co se děje ve kterém místním 

sdružení, řešil se také krajský mediální odbor. 

Zazněli informace z republikového výboru a informace o nadcházejících akcích. Celý zápis 

naleznete tady.  

 

18. listopadu proběhl v Katovicích již pátý ročník 

charitativní multižánrové akce Autumn night. Zahrály 

kapely RightNow, Riverside Project, Cela pro Klárku, 

Gangsta SKA a Pirates of the Pubs. Kapely hrály bez 

nároku na honorář nebo s výrazným snížením ceny za 

vystoupení. Na pořádání akce se podílely dvě desítky 

dobrovolníků, kteří obsluhovali vstup, bar, občerstvení pro 

kapely, šatnu aj. Na místě si návštěvníci mohli zakoupit také výrobky dětí z Dětského domova 

ve Volyni. 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. 

Akci navštívilo kolem 

200 lidí. Výtěžek z akce 

bude předán Dětskému 

domovu ve Volyni  

ve Vánočním čase. Zatím Vás nebudeme informovat, 

https://forum.pirati.cz/post526943.html#p526943
https://forum.pirati.cz/jihocesky-kraj-f90/zasedani-krajskeho-fora-jck-zapisy-t31962-10.html#p527982


jaký byl výtěžek z akce, protože bychom byli rádi, aby to pro děti z dětského domova bylo 

překvapení.  

Pokud byste se chtěli něco dozvědět o minulých ročnících, klikněte zde a podívejte se na 

webové stránky akce.  

 

20. listopadu proběhlo povolební zasedání místního sdružení Jindřichův Hradec, kde se řešila 

hlavně volba nového předsednictva místního sdružení a přijímání nových členů. 

 

V listopadu také začaly probíhat schůzky komunálních týmů v Českých Budějovicích a v Písku. 

Pokud byste se chtěli zapojit do této iniciativy a pomoci s řešením lokálních problémů, 

neváhejte se obrátit na koordinátorku (jana.rohova@pirati.cz) 

 

Co se děje ve Sněmovně: 
Pirátská bárka se vydala na svou plavbu novou Sněmovnou, 22 poslancům, kteří složili sliby, 

přitom šéfuje Jakub Michálek. „Máme připraveno 20 

programových priorit, což jsou zákony, které chceme 

prosazovat z konstruktivní opozice. To znamená: My 

nevstoupíme do vlády s panem Babišem a případně SPD, 

komunisty, nebo co se právě připravuje, ale budeme 

konkrétními kroky, které jsme měli ve volebním programu, 

prosazovat, co jsme slíbili voličům,“ říká Michálek. Více se 

dočtete zde. 

 

Dne 22.listopadu se vyjádřil Ivan Bartoš 

k volbě předsedy PS. Dnešní volba předsedy 

PS nebyla hlasováním na téma „podpoří nebo 

nepodpoří Piráti Babiše?“ dokonce to ani 

nebyla volba na téma „zjistíme kdo je v kterém 

bloku“ jak se ho snaží zcela absurdně 

prezentovat „Demokratický blok“. Byla to 

volba mezi zprovozněním Sněmovny a tím i 

fungování státu a obstrukcemi. Pokud by 

ostatní strany kromě ANO přistoupily na 

myšlenku, že jedinou správnou cestou je 

nezvolení předsedy PS z ANO, tak by tím automaticky rozhodly i o tom, že Sněmovna nebude 

zprovozněna, protože v ní prostě podle názoru Pirátů neexistuje většina ochotná zvolit předsedu 

z jiné strany. I pokud by totiž taková většina vznikala, tak pouze za cenu politických obchodů 

s Okamurovým SPD a pochybuji, že by „Demokratický blok“ byl ochoten stát se účastníkem 

paktu s rozdmýchávači xenofobofobie, kteří volají otevřeně po 

vystoupení z EU, což dělá z postoje "Bloku" ještě prázdnější gesto. 

Podívejte se na toto video.  

 

Vojtěch Pikal se stal místopředsedou Sněmovny! Gratulujeme! 

Současně ale nejsme úplně spokojeni s tím, jak volba dalších 

místopředsedů dopadla. Piráti nadále dělají to, co před několika týdny 

avizovali. A jsou zřejmě jediní. Pusťte si záznam brífinku České 

Pirátské strany, na kterém dosavadní práci Vojty Pikala představil a 

aktuální situaci ve Sněmovně komentoval předseda Ivan Bartoš. 

 

http://www.autumnnight.cz/
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/507737/pirati-chteji-babise-dohnat-k-soudu-do-vlady-s-nim-urcite-nemirime-rika-sef-klubu.html
https://www.facebook.com/ivan.bartos.37/videos/10210891851352893/
https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/videos/10155389101609039/


Co se bude dít v prosinci?  

Blíží se Vánoce. To už asi víte. Možná ale nevíte, že se 

blíží také Vánoční zasedání krajského fóra Jihočeského 

kraje v Českých Budějovicích. Pro více informací 

klikněte sem. Informace budou postupně doplněny.  

Na Vánočním setkání máte možnost seznámit se 

s novým krajským předsednictvem, poslechnout si, co 

Piráti dělali celý rok 2017, přijít se nám představit a 

zapojit se do činnosti. Rádi Vás uvidíme, neváhejte přijít. Že nás osobně neznáte? Nejlepší 

důvod přijít a poznat se. Že Vám není něco jasné? Nejlepší důvod přijít se nás zeptat!  

Pokud se chcete zasedání krajského fóra zúčastnit, prosím, nezapomeňte se registrovat  

(z důvodu zajištění vhodného prostoru atd.) 

 

Mohlo by Vás zajímat: 
Piráti vyhlásili několik veřejných výběrových řízení. Bližší informace získáte zde. 

Bude se konat zasedání celostátního fóra Pirátů, více se dozvíte tady. 

 

Vyhlášení výtvarné soutěže z happeningu na Sokolském ostrově: 

Na našem happeningu na Sokolském ostrově v Českých 

Budějovicích měly děti možnost zapojit se do výtvarné 

soutěže. Jejich výtvory byly vystaveny na naši stránku a 

obrázek s největším počtem lajků pak rozhodl o vítězce. Tou 

se stala šestiletá Emička z Českých Budějovic. Jsme moc 

rádi, že jsme Emičce mohli udělat radost. 

Dobrý skutek: 

V neděli vpodvečer uspořádali Piráti před Hlavním 

nádražím v Praze rozdávání teplých gulášů. Plní tak svůj 

slib, že zastupitelé, kteří se stali poslanci, věnují své 

zastupitelské odměny ve prospěch nejpotřebnějším. V 

charitativních akcích budou pokračovat, dokud se takto 

získané finance nevyčerpají. Více si přečtěte v článku. 

 

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: Držíme se povolební 

strategie, děláme, co jsme slíbili!  

https://www.facebook.com/events/148049409151856/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXIQk1vri9MQ-BOTmNsuoiEsssL19l1nDs1BRbg0rS5xN7rQ/viewform?usp=sf_link
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati-realizuji-vyberova-rizeni-na-vsechny-pozice.html
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati-si-zvoli-nove-vedeni.html
https://praha.pirati.cz/rozdavani-gulasu.html


 

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

