Ahoj Piráti, Pirátky a příznivci!
Dostává se Vám do ruky březnový
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 krajská schůze Pirátů:
Koncem února se jihočeští Piráti sešli v Písku na letos již druhé krajské schůzi. Tentokrát se
jejich dočasným přístavem stal Pí local club v Písku. Zhodnotili současnou situaci a pokračovali
v přípravách na volby do Poslanecké sněmovny letos na podzim. Setkání bylo jako vždy
otevřené veřejnosti.
Máme lídra kandidátky:
Během března probíhaly dvoukolové primární volby lídra jihočeské kandidátky. Do druhého
kola postoupili dva kandidáti – Lukáš Kolářík a Martin Brož. Dne 16. března byl lídrem
kandidátky zvolen Lukáš Kolářík.
Co se děje v republice:
Piráty povede do voleb Ivan Bartoš, který bude v čele kandidátky ve Středočeském kraji. Více
se dočtete zde. Byl také zvolen volební manažer, Štěpán Štrébl.
Proběhlo zasedání celostátního fóra Pirátů. Pokud jste se nemohli zúčastnit, podívejte se
na stream nebo si přečtěte zápis.
Vznikly nové pirátské stránky. Líbí se vám? (Staré stránky najdete na wiki.pirati.cz)
Vzniklo video, v němž místopředseda Pirátů Jakub Michálek popisuje výsledek čerstvě přijaté
novely autorského zákona. Pirátům se podařilo změnit atmosféru v této oblasti a OSA už si
nediktuje, co v autorském zákoně bude. Pro větší změny, které jsou naprosto nutné, jsou potřeba
Piráti v poslanecké sněmovně.
Pirát Tomáš Koláčný zahájil první ročník participativního rozpočtování v Brně. Od začátku
února budou moci zájemci podávat návrhy do projektu „Dáme na vás – participativní rozpočet
města Brna“. Na realizaci nápadů, které získají nejvíce hlasů, vyčlenilo město ze svého rozpočtu
20 milionů korun. Čtěte více.
Stále běží sociologický výzkum „Piráti do hospod“. Pokud se chcete zapojit jako aktivní
dotazovatelé, je to velmi jednoduché. Bavte se s lidmi a jejich odpovědi doma poté zadávejte
do formuláře (formulář si nejprve vyzkoušejte na sobě, abyste věděli, jaké otázky obsahuje.
Co se bude dít v dubnu?
Dne 8. dubna se Piráti na mnoha místech po celé ČR zapojí do akce „Ukliďme Česko“. Pokud
se chcete připojit, podívejte se na událost, kde najdete rozcestník se všemi místy, která Piráti
uklízejí.
Dne 15. dubna proběhne stavba bosého chodníku ve Strakonicích. Strakoničtí Piráti nabídli
místním dobrovolníkům spolupráci a podporu. Pokud se chcete také zapojit a přiložit ruku
k dílu, kontaktujte koordinátorku jihočeského kraje. Každá ruka navíc se hodí.

Dne 22. dubna proběhne v Českých Budějovicích zasedání republikového výboru Pirátů. Jedná
se o velkou akci, při které bude potřeba pár dobrovolníků, kteří zajistí její hladký průběh. Pokud
chcete pomoci s organizací, kontaktujte koordinátorku jihočeského kraje.
Aby toho nebylo málo, večer po zasedání republikového výboru se bude konat VyOsení, tedy
koncert kapel, které nespadají pod Ochranný svaz autorský (OSA). Všichni jste srdečně zváni!
Napsali o nás:
Akce „Ukliďme Česko“ bude probíhat na šesti místech v Jihočeském kraji, mezi nimiž je
i Písek. Velmi podobný článek se objevil i ve Vltavínu v Týně nad Vltavou.
Kromě Ivana Bartoše, který kandiduje ve Středočeském kraji, byli zvoleni i lídři ostatních krajů.
Více zde.
Náš leader kandidátky se představuje. Pokud se o něm chcete dozvědět více, přečtěte si článek.
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
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.

