Ahoj Piráti, Pirátky a příznivci!
Dostává se Vám do rukou jihočeský zpravodaj o událostech a akcích Pirátů.
Co se v kraji děje nového? Čemu věnovat pozornost?
Čti dále a vše se dozvíš!
Zasedání krajského fóra Pirátů Jihočeský kraj
První schůze letošního roku proběhla v Táboře v Hospůdce na Kurtech dne 8. ledna. Zápis ze
schůze včetně prezentací nalezneš tady. V nejbližší době bude vyhlášeno hlasování o další
krajské schůzi, o tomto hlasování budeš samozřejmě informován/a. Sleduj také náš web
a facebook.
Dne 5.února proběhne zasedání místního sdružení v Českých Budějovicích.
Místní sdružení a jejich aktivitu můžeš sledovat také na facebooku:
Písecko Strakonicko Českobudějovicko Soběslav Týn nad Vltavou
Primární volby v Jihočeském kraji:
Byly zahájeny primární volby do Poslanecké sněmovny. Více informací nalezneš zde.
Nabízíme ti také možnost kandidovat za jihočeské Piráty do Poslanecké sněmovny
Parlamentu v podzimních volbách. Pokud máš zájem, neváhej a napiš mi.
Propirátské osobnosti
Znáš nějakou místní osobnost, která má blízko k Pirátům? Napiš mi o ní a my ji oslovíme.
Třeba nebude mít zájem kandidovat, ale navážeme kontakt a získáme informace o jiném
zájemci. Návrhy můžeš zapsat do této tabulky.
Lídr pro volby
Piráti si zvolili celostátního lídra pro volby do Poslanecké sněmovny 2017
Piráti si 16. ledna v prvním kole online hlasování zvolili volebního lídra pro sněmovní volby.
Stal se jím Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany. Tiskovou zprávu naleznete zde.
Přichází rozvědka
Piráti se připojují k iniciativě „Přichází rozvědka“. Iniciativa upozorňuje občany-uživatele, že
pokud bude přijata novela zákona o Vojenském zpravodajství ve své současné podobě, bude
rozvědka sledovat celý český internet. V praxi to bude znamenat, že zpravodajci budou moci
číst naši poštu i soukromé zprávy, odposlouchávat naše telefonní hovory přes internet,
sledovat nás na sociálních sítích, monitorovat námi navštěvované stránky a sledovat naše
nákupy, přehrávaná videa a vyhodnocovat naše uživatelské zvyklosti.
Pokud chceš čerstvé informace, doporučuji ti sledovat facebookový profil Ivana Bartoše nebo
webové stránky Pirátů. Tiskovou zprávu naleznete zde.
Piráti do hospod - sociologický průzkum v terénu
Piráti zahájili plošný průzkum potřeb voličů. Jde o to se zeptat lidí co je štve na politice, co by
chtěli změnit, jak se jim žije a co potřebují pro to, aby si jim žilo lépe. Mrkni na tohle video a
kdyby ses chtěl zapojit, určitě se ozvi.
Hledáme aktivní lidi, kteří se chtějí zapojit do naší činnosti. Konkrétně potřebujeme pomoci
s těmito úkoly:
Volební štáb kraje - hledáme lidi do týmu
Hledáme kandidáty za Piráty do PSP 2017

Podílení se na pirátském celostátním programu
Sledování krajské politiky
Sledování místní politiky
Aktivní dotazování v rámci výzkumu Piráti do hospod
Hledáme spřátelené organizace
Vybereš-li si úkol a chceš-li se zapojit, napiš mi. Probereme to spolu a já ti řeknu víc. Chceš
něco smysluplného dělat, ale nevybral sis? I tak se ozvi. Určitě ti nějaký smysluplný úkol
najdeme dle tvých potřeb a dovedností. Pokud máš sám nápad, jak pomoci, neváhej se ozvat.
Rádi Ti pomůžeme dobrý nápad zrealizovat.
Děkuji, že jsi dočetl až sem, těšíme se na setkání s Tebou.
Bc. Jana Rohová
Koordinátorka pro Jihočeský kraj
Tel: +420 770 113 643
Facebook: https://www.facebook.com/JaninkaToofree
Tuto hromadnou zprávu jsi dostal, protože jsi registrovaný příznivce Pirátů Jihočeského kraje.
Registraci můžeš kdykoliv zrušit v uživatelském panelu na internetovém fóru na adrese
https://forum.pirati.cz/ucp.php?i=167 . Pokud nejsi registrován na fóru, odpověz na tento
email, vyřadím tě z databáze.

