
Ahoj Piráti, Pirátky a příznivci! 

Prázdniny z poloviny utekly, 

nicméně Piráti nelení a i o 

prázdninách připravují stále nové a 

zajímavé akce. 

 

Ohlédnutí za červencem: 

V sobotu 8. července se na Svákovské hvězdárně v Soběslavi 

zastavil již 11. mezinárodní sraz elektromobilů. Byly k vidění 

opravdu nejrůznější elektromobily s dojezdem od 100 do 500 

km, malá i rodinná auta. Více se dočtete v článku.  

9. července proběhl pokec s Piráty v Českých Budějovicích. 

Jedná se o pravidelnou neformální akci, na kterou si může přijít 

pokecat úplně každý a zeptat se úplně na cokoli (další akce 

podobného typu se bude konat 20. srpna). 

Jihočeští Piráti vyrazili do Prachatic a Českého Krumlova, 

aby se zde seznámili s dalšími příznivci, kteří se chtějí přidat 

na palubu. Vypadá to, že v Českém Krumlově bude již brzy 

zřízena Pirátská základna.  

V Českých Budějovicích proběhlo ještě jedno neformální 

setkání a dále schůze místního sdružení.  

 

Co se děje po celé republice: 

"Pirátská plavba do sněmovny" pokračuje! Bylo vybráno 

více než 150% cílové částky, tudíž to vypadá, že loď popluje i na Moravu. Nebude ale solární 

(jako naše první loď), nýbrž nafukovací a skákací. Více o projektu se můžete dozvědět v tomto 

videu.   

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! 

Vznikla Pirátská Balada o úřadech. Po úřadech mají obíhat data, ne lidi!  “Není možné, aby si 

lidé museli kvůli vyřízení každé formality brát dovolenou, a to navíc za situace, kdy úřadům 

sdělují pořád ty samé osobní informace dokola,” vysvětluje předseda Pirátů Ivan Bartoš.  

Česká pirátská strana ve svém programu dlouhodobě deklaruje, že chce pomocí internetu 

usnadnit život občanům i podnikatelům. “Nebudou fronty na úřadech, všechno si vyřídíte z 

domova, firmu si založíte za 10 minut. Máme znalosti a energii to prosadit,” dodává 

místopředseda strany a lídr pražské kandidátky Jakub Michálek. 

Rozdáváme Pirátské listy - Český Krumlov 

Na Hvězdárně to žije! 

http://pirati.sobeslav.cz/sraz-elektromobilu-v-sobeslavi/
https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/videos/10155073476229039/
https://www.hithit.com/cs/project/3805/piratska-plavba-do-snemovny
https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/videos/10155070031074039/
https://www.facebook.com/ceska.piratska.strana/?fref=mentions


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. Registraci je 

možné provést do půlky srpna.  

 

Stále ještě máme místa v okrskových volebních 

komisích. 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/ 

 

Co se bude dít v srpnu?  

Ani v létě Piráti nezahálí! Potkáte je na 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. 

 

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, a to v kempu 

Nové Spolí. Všichni jste srdečně zváni. Pokud se 

s námi chcete zdržet, neváhejte přijet/přijít se 

stanem/plachtou/spacákem. Prvních 100 piv zdarma! 

 

Tradiční posezení s Piráty v Českých Budějovicích 6. srpna vynecháme z důvodu zasedání 

v Českém Krumlově, pokud se s námi chcete vidět, vyčkejte do 20. srpna (schůzka bude od 

16:00 v Široku - Široká ul.) nebo za námi dorazte do Krumlova! 

 

6. srpna proběhne v Písku již tradiční sdílené neděle, veřejné setkání Pirátů Písecko před 

pravidelným jednáním zastupitelstva města Písku. Během akce Sdílené neděle procházíme 

materiály na jednání rady města a zastupitelstva, které jsou dopředu volně dostupné na 

stránkách města Písku 

 

V sobotu 26. srpna můžete Piráty spatřit v Písku, a to 

velmi stylově, na lodi. Pirátská posádka se zúčastní již 

tradiční Neckyády. Přijďte nám fandit!  Pokud máte 

zájem se podílet na stavbě plavidla, kontaktujte 

jihočeskou koordinátorku! Nápady a ruce se vždycky 

hodí… 

 

O dalších akcích s Piráty vás budeme průběžně 

informovat   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9EIFoinulrzSvN7C26sXZ9ZFkqD5DxkEdd1Q3Ki4irxDpCA/viewform
https://ovk.pirati.cz/
http://volby.tmapy.cz/
https://www.facebook.com/pages/Gorila-Rock-Pub/302470006444122


 

Zajímavost z kraje: Na stránkách města Soběslavi se mezi aktualitami objevila 

„DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA“ 
 

Pirátský úspěch: 

 ČTK sbírá foto-medailonky lídrů, kteří podle nich mají šanci ve volbách. Fotí se i předseda 

jihočeských Pirátů. Už nás neignorují…Pusťte nás na ně! 

 

Pirátský citát měsíce: Po úřadech mají obíhat data, ne lidi. 

 

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.  

 

 

http://pirati.sobeslav.cz/reakce-na-dulezitou-informaci-pro-obcany-mesta/
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

