
Ahoj Piráti, Pirátky a příznivci! 

Počasí láme teplotní rekordy a nejlépe 

je ve vodě nebo u vychlazeného 

drinku. Piráti však neusínají na 

vavřínech a připravují pro vás stále 

nové akce. Co se v kraji děje nového? 

Jaké události nás čekají? Čtěte dále a 

vše se dozvíte! 

 

Ohlédnutí za akcemi v červnu: 

Pokec s Piráty v Českých Budějovicích: 

Dne 11. června a 25. června (neděle) od 16:00 se konal již tradiční pokec s Piráty v kavárně 

Široko v Českých Budějovicích. Tyto akce jsou určeny pro veřejnost, která je vítána přijít si 

s Piráty podebatovat a dozvědět se o nich více.  

Schůze Pirátů pro Soběslav: 

18. června se Soběslavští Piráti sešli na místní Hvězdárně, aby se pobavili o 

aktuálních problémech týkajících se Soběslavi. Schůze se účastnilo šest lidí, 

příště to však může být více. Pokud se nebojíte, že vám někdo 

z proradničního gangu také posprejuje fasádu, můžete zavítat na další 

Pirátské Soběslavské setkání. Pro více informací sledujte facebook Piráti 4 

Soběslav. 

Rozvoz Pirátských listů po Jihočeském kraji: 

Ve stejný den probíhal po Jižních Čechách rozvoz Pirátských listů. Ty byly z Písku doručeny 

do Jindřichova Hradce, Tábora, Soběslavi, Českých Budějovic, Týna nad Vltavou a Strakonic. 

O jejich doručení se postaral Jihočeský předseda Pirátů a leader kandidátky do PS Lukáš 

Kolářík společně s krajskou koordinátorkou Janou Rohovou. Pokud byste si noviny rádi 

přečetli, kontaktujte krajskou koordinátorku, která vám ráda předá kontakt na nejbližší výdejní 

místo.  

 

 

Sousedská slavnost Sdílené Hradiště: 

Sousedskou pařbu Sdílené Hradiště, kterou pořádala 23. 

června Česká pirátská strana, si nenechalo ujít 160 sousedů 

z Hradiště, Písku, Štěkně a dalších obcí. Návštěvníci si 

mohli prohlédnout improvizovanou výstavu Hradiště včera 

a dnes, zasoutěžit si o pirátské předměty, přinést nepotřebné 

věci či si je zakoupit ve stánku organizace „Nepotřebky“ 

a poslechnout kapely Riverside Project, Patheroye Roye 

https://www.facebook.com/pirati4sobeslav/?fref=ts
https://www.facebook.com/pirati4sobeslav/?fref=ts
http://www.nepotrebky.cz/


a Pirates of the pubs. Zájemci si 

mohli přečíst aktuální Pirátské listy 

a debatovat s kandidáty za jižní 

Čechy do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. 

V areálu TJ Hradiště vládla pohodová 

atmosféra a všem zúčastněným, kteří 

Pirátům pomohli nebo se přišli bavit, 

patří naše díky. Užili jsme si to 

s vámi. Více fotografií naleznete ve 

fotogalerii. 

 

Sdílená neděle v Písku 

Dne 25. června se v Písku v Divadle pod Čarou konala již tradiční sdílená neděle. Během této 

akce Piráti prochází materiály na jednání rady města a zastupitelstva, které jsou dopředu volně 

dostupné na stránkách města Písku. Sdílené neděle jsou otevřené všem členům, sympatizantům 

i široké veřejnosti. Občan se tak stává hybnou silou své veřejné správy. 

Co se děje v republice: 

Byla spuštěna akce "Pirátská plavba do sněmovny", kterou symbolizuje naše skutečná 

plavba lodí na solární pohon po Vltavě a Labi. Vyplouváme v srpnu a v průběhu léta budeme 

navštěvovat města a přístavy, kde představíme program a kandidáty. Užijeme si letní pohodu 

na koncertech, přednáškách a doprovodných akcích. I když provoz lodi je poměrně levný, je 

třeba počítat s výdaji jako poplatky za kotvení, náklady na lodivoda i na plánované akce. Vaše 

dary a financování spojené s plavbou transparentně vykážeme na webových stránkách. Každá 

koruna podpory je pro nás důležitá. Kromě darů je potřebná i vaše pomoc přímo v místě akcí. 

Spojte se se svými koordinátory a předsednictvy. Můžete pomoci s technickým a organizačním 

zajištěním. Uvítáme ale i prostou účast na všech akcích. I ta je důležitá. Ukážeme, že náš smělý 

projekt se dokáže vyrovnat násobně dražším kampaním. Ty ostatně považujeme za plýtvání 

prostředky. Podpořte nás a s vaší pomocí poplujeme po Labi a Vltavě až do sněmovny. Pusťte 

nás na ně! 

Byl vytvořen formulář pro dobrovolníky, kteří by si chtěli 

nechat polepit auto nebo získat banner na svůj plot či 

balkon. Pokud se do této iniciativy chcete zapojit, klikněte  

na objekty.jdem.cz  

 

Byla spuštěna registrace do okrskových volebních 

komisí. Registrační formulář najdete na adrese 

https://ovk.pirati.cz/. Delegace budeme na úřady odesílat 

na začátku září, zaregistrujte se tedy co nejdříve. 

(Nemůžete však být členem volební komise, pokud v 

těchto volbách kandidujete.) Ke zjištění, jaké okrsky se 

nacházejí poblíž vašeho bydliště, můžete použít též mapu 

na adrese http://volby.tmapy.cz/ 

 

 

https://www.zonerama.com/Skalik/Photo/3266024/106280536
https://www.hithit.com/cs/project/3805/piratska-plavba-do-snemovny
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9EIFoinulrzSvN7C26sXZ9ZFkqD5DxkEdd1Q3Ki4irxDpCA/viewform
https://ovk.pirati.cz/
http://volby.tmapy.cz/


Co se bude dít v létě?  

Ani v létě nebudou Piráti zahálet! Objevíme se na několika akcích po celém Jihočeském kraji, 

zejména na festivalech a slavnostech. Piráta poznáte podle bílého trika s nápisem „Pusťte nás 

na ně“. Máte šanci od něj získat Pirátské listy, zeptat se na to, co vás zajímá a dostat odpovědi 

na svoje otázky. 

 

Tradiční posezení s Piráty v Českých Budějovicích, která se konají vždy v neděli od 16:00 

v kavárně Široko, připadají na tyto termíny: 9. července, 23. července, 6. srpna, a 20. srpna. 

O případných změnách vás budeme včas informovat. 

 

V sobotu dne 5 srpna proběhne v Českém Krumlově 

zasedání krajského fóra Pirátů. Uskuteční se od 14:00 v 

Gorila Rock & Pub, stylové hospůdce s přívětivými 

cenami a milou obsluhou. Poté bude následovat Pirátské 

neformální posezení u vody. Všichni jste srdečně zváni. 

 

13. srpna proběhne v Písku již tradiční sdílené neděle. 

 

Napsali o nás: 
Předseda místního sdružení Piráti Písecko Martin Brož napsal na svůj facebook stručnou 

a věcnou glosu, v níž vyjadřuje své obavy o naše nabyté svobody a další budoucnost liberální 

demokracie u nás. Více si můžete přečíst zde. 

 

 
 

Pirátský úspěch: Předseda hnutí ANO se nás bojí 

a nechce se s námi pouštět do debaty. Ačkoli celý 

týden jezdil po České republice, aby dělal svou 

lidovou kampaň, v neděli se raději vymluvil na 

nemoc v rodině, aby nemusel diskutovat s předsedou 

Pirátů Ivanem Bartošem. Celé Otázky Václava 

Moravce s panem Ivanem Bartošem si můžete pustit 

zde.  

 

Pirátský citát měsíce: Pusťte nás na ně! 

 

 

 

 

 

Začínáme představovat jihočeskou 

kandidátku. Přečtěte si něco o našem 

lídrovi Lukášovi Koláříkovi nebo o 

trojce kandidátky Janě Rohové. 

Rozhovory se zbylými kandidátky 

z první pětky již brzy! 
 

https://www.facebook.com/pages/Gorila-Rock-Pub/302470006444122
http://www.piseckysvet.cz/pisecky-hydepark/martin-broz-ceho-se-bojim-kdyz-nespim
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/217411030500625/obsah/553660-ivan-bartos-pirati-predseda-strany
http://www.piratskelisty.cz/clanek-1656-jihoceskym-lidrem-piratu-se-stal-lukas-kolarik
http://www.piratskelisty.cz/clanek-1681-jana-rohova-je-trojka-na-jihoceske-kandidatce-piratu


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.  

 

 

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

