
Ahoj Piráti, Pirátky a příznivci! 

Blíží se konec dubna, a proto se Vám 

do ruky dostává další zpravodaj  

o událostech a akcích Pirátů (nejen) 

v Jižních Čechách. Co se v kraji děje 

nového? Jaké události nás čekají? 

Čtěte dále a vše se dozvíte! 

 

Proběhla akce „Ukliďme Česko“ 

Jihočeští Piráti se zapojili do akce Ukliďme 

Česko, která probíhala dne 8. dubna po celé 

České republice. V Jižních Čechách uklízeli na 

šesti místech, a to v Českých Budějovicích, 

Písku, Strakonicích, Soběslavi, Týně nad 

Vltavou a Temelíně. Dohromady se zapojilo 

kolem padesáti jihočeských dobrovolníků, kteří 

přišli Pirátům pomoci. Během soboty na různých 

místech sesbírali dohromady kolem dvaceti 

metráků odpadu a zlikvidovali několik černých 

skládek.  

 

 

Piráti pomohli zrealizovat bosý chodník 

Dne 15. dubna proběhla stavba bosého 

chodníku ve Strakonicích. S myšlenkou 

vybudovat bosý chodník přišla Eva 

Polanová, jejíž nápad pomohlo zrealizovat 

přibližně dvacet dobrovolníků. Těm se 

rozhodli pomoci místní Piráti, a to nejen 

finančně, ale i účastí při stavbě samotné. 

Díky tomuto nápadu mohou nejen děti, ale  

i dospělí, zažít skvělý pocit z chůze naboso 

a vnímat různé přírodní materiály  

a povrchy, které se na chodníku střídají. 

 

Jihočeští Piráti organizovali zasedání republikového výboru v Českých Budějovicích 

 

 

Dne 22. dubna proběhlo v Českých Budějovicích setkání republikového výboru Pirátů. 

Republikový výbor upřesňuje předpisy přijaté celostátním fórem, připravuje podklady  

pro celostátní fórum a rozhoduje o některých dalších, zejména odborných záležitostech. 

http://www.piratskelisty.cz/clanek-1665-dobrovolnici-a-pirati-v-podskali-vybudovali-stezku-pro-bose-nohy
http://www.piratskelisty.cz/clanek-1665-dobrovolnici-a-pirati-v-podskali-vybudovali-stezku-pro-bose-nohy


V Českých Budějovicích řešil republikový výbor například Kodex pirátského poslance, 

nepodmíněný příjem pirátských zastupitelů nebo postoj k alimentům či exekucím. 

 

 

Aby toho nebylo málo, večer  

po zasedání republikového výboru se 

konalo VyOsení, tedy koncert kapel, 

které nespadají pod Ochranný svaz 

autorský (OSA). Zahráli nám Riverside 

project (alternative-rock), Gnosta G 

(rap), Gangsta ska (ska), Gin  

(hard-rock) a večer zakončili DJ´s  

z TBL crew. Akce byla žánrově 

rozmanitá a na své si tedy přišla většina 

posluchačů. VyOsení se v Jižních 

Čechách konalo již po třetí a určitě ne 

naposledy! 

 

Co se děje v republice: 

Jedním ze zásadních zákonů, který měl reálnou šanci omezit fenomén tunelování veřejných 

prostředků skrze nevýhodné smlouvy, měl být zákon o registru smluv. Více se dočtete v článku 

od Ivana Bartoše. 

Došlo k obměně republikového předsednictva, po odvolání Iva Vašíčka byl čtvrtým 

místopředsedou zvolen Mikuláš Peksa. 

6. května proběhne již 20. ročník tradiční akce Milion Marihuana March. Pokud nesouhlasíte 

s kriminalizací konopí, připojte se! 

Programové body pro volby do PS 2017 jsou skoro hotové. Více se můžete dočíst zde. 

 

Co se bude dít? 

 

V sobotu 29. dubna proběhne první jihočeské setkání s koordinátorem. Pokud máte nějaké 

otázky týkající se Pirátů, chcete se zapojit do našich akcí nebo se jen seznámit, přijďte v 14:00 

do Široko Café (Široká 443) v Českých Budějovicích. 

Ve čtvrtek 4. května od 18:00 bude ve Strakonicích v čajovně Na Půdě probíhat 

promítání filmu „Rok konopí“, které bude spojené s besedou  

o konopí. Mezi hosty se objeví Jan Hrnčíř (autor námětu, scénáře a producent 

dokumentu), Dušan Dvořák (psychoterapeut, předseda odborné společnosti 

Konopí je lék) a Lukáš Kolářík (předseda jihočeských Pirátů a leader jihočeské 

kandidátky do PS). 

V sobotu 13. května proběhne druhé setkání s koordinátorem, a to na stejném místě a ve stejný 

čas jako to první (14:00, Široko Café, České Budějovice). Další setkání s koordinátorem budou 

probíhat i v ostatních okresních městech. Pokud máte zájem se podílet na organizování setkání 

ve vašem městě, neváhejte mne kontaktovat (jana.rohova@pirati.cz). 

 

http://www.piratskelisty.cz/clanek-1658-registr-smluv-potopili-ve-snemovne-skoro-vseci
https://wiki.pirati.cz/lide/mikulas_peksa
https://www.facebook.com/events/178337929308819/
https://forum.pirati.cz/piratsky-program-f402/
https://www.facebook.com/events/313320349086142/
https://www.facebook.com/events/1735202046506295/


21. května pořádají jihočeští Piráti zasedání krajského fóra. Tentokrát bude výjezdní a bude se 

konat v Prachaticích. Stejně jako všechna zasedání je i toto veřejné, všichni jste srdečně vítáni. 

 

Napsali o nás: 

Lídr jihočeské kandidátky Lukáš Kolářík sepsal glosu o jihočeských milionových trafikách, 

stejného tématu se pak držel i Soběslavský zastupitel Martin Kákona. 

 

Pirátský citát měsíce: „Nevolit není protest! Žádný hlas není vyhozený.“ 

 

 

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 na místní sdružení, které se mohou hodit: 

Písecko Strakonicko Českobudějovicko Soběslav Týn nad Vltavou 

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://forum.pirati.cz/jihocesky-kraj-f90/priprava-krajske-schuze-v-prachaticich-t36510.html
http://www.piratskelisty.cz/clanek-1660-jihoceske-milionove-trafiky
http://www.piratskelisty.cz/clanek-1661-nemocnice-cehy-nebo-hot
https://www.facebook.com/JaninkaToofree
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://forum.pirati.cz/jihocesky-kraj-f90/zpravodaje-jihoceskeho-kraje-t36704.html
https://forum.pirati.cz/ucp.php?i=167

