Ahoj Piráti, Pirátky a příznivci!
Venku už to vypadá na hezké počasí,
konec školního roku se blíží, ale ani v
této době Piráti nezahálejí a připravují
pro vás stále nové akce. Co se v kraji
děje nového? Jaké události nás čekají?
Čtěte dále a vše se dozvíte!
Ve čtvrtek 4. května od 18:00 proběhlo ve Strakonicích promítání
filmu „Rok konopí, po kterém následovala zajímavá beseda. Mezi
hosty se objevili 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). Více se dozvíte
v článku.
V sobotu dne 13. května se v Letech u Písku konal
pietní akt na počest zemřelých a pozůstalých
z koncentračního tábora Lety. Jihočeští Piráti se
připojili k ostatním, kteří přišli vzdát úctu zesnulým
na tomto místě. Tábor Lety byl založen 8. srpna 1940
a byl zprvu trestním pracovním táborem a později
koncentračním táborem. Lidé zde byli drženi za
nelidských podmínek a většinou zde nebo později v
jiných koncentračních táborech zemřeli. Několik
stovek letských vězňů bylo deportováno do
vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Více se dočtete zde.
21. května proběhlo v Prachaticích zasedání
krajského fóra. Mezi hlavními tématy se objevily
volby a strategie kampaně. Byly podány zprávy
z republikového výboru Pirátů a z místních
sdružení. Řešili jsme také krajský mediální odbor,
kterému je třeba zvolit vedoucího (již brzy bude
vyhlášeno veřejné výběrové řízení). Volební štáb
Jihočeského kraje maká na plné obrátky
a připravuje pro vás spoustu zajímavých akcí
a mnoho dalších důležitých věcí. Chcete se také
zapojit? Sledujte náš facebook a na příštím
zasedání již můžete být s námi
Co se děje v republice:
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 propagace.jdem.cz.
Vzniklo další video z Pirátské kuchyňky, pirátský průvodce o územním plánování. Mikuláš
Ferjenčík v něm osvětluje, jak pražští politici mění vodu ve zlato.

Piráti nově nabízejí možnost
praxí a stáží pro středoškolské
i vysokoškolské studenty.
Činnosti studentů je možné
podle našich možností upravit
tak, aby získané vědomosti
a zkušenosti byly v souladu
s profilem absolventa daného
studijního
oboru.
Tato
nabídka platí samozřejmě
i pro příští školní rok. Pro
bližší informace můžete také
kontaktovat koordinátorku na
jana.rohova@pirati.cz.

Dne 22. května byla v Praze na Náplavce oficiálně spuštěna pirátská kampaň. Piráti neslibují
modré z nebe, světlé zítřky či růžové brýle, proto představují program černé na bílém. Politici
i "nepolitici" se snaží zalíbit jednoduchými
sliby světlých zítřků, modrého z nebe, malují
vše na růžovo, nebo Čechy na bílo. Pošlete
na ně do Sněmovny Piráty jako vaši tajnou
zbraň! Seznamte se zde s naším programem,
který tvoří čtyři základní pilíře - černé
na bílém. Jsme jediná strana nespojená
se
skandály,
korupcí,
byrokracií
a prosazováním zájmů vlastních členů. Hájíme
naši svobodu a umíme digitalizací zjednodušit
stát.
Co se bude dít v červnu?
Dne 23. června proběhne akce „Sdílené Hradiště s Piráty“.
Akce začíná v 16:00 a jedná se o sousedskou pařbu, setkání či
kulturně-společenskou akci, při které se nudit rozhodně
nebudete. Setkání se uskuteční v areálu TJ Hradiště
u Hospůdky na hřišti. Pozvání přijaly kapely, které nejsou
zastupovány OSA – ochranným svazem autorským: Pirates of
the pubs (České Budějovice), Patheroye Roye (Štěkeň) a
Riverside Project (Katovice). K vidění bude výstava archiválií
(fotodokumentace, plánů, map …) s názvem Hradiště včera
a dnes. Kdo bude chtít, může se pochlubit svým kulinářským
uměním a sousedům přinést ochutnat vzorky ze své kuchyně
– štrúdl, perník, makovku či bramborku – fantazii se meze
nekladou – a společně si u muziky pak hodovat. K dispozici
bude i grill pro ty pravé fajnšmekry, kteří by rádi předvedli své
umění s uzenými či pečenými lahůdkami. Máte-li nepotřebné věci, přineste je s sebou pro
tzv. Nepotřebky, neziskovou organizaci, která pomáhá dětem s handicapem. Hudba a výstava

je zdarma, jedinou investicí pro tento den je váš čas, případné kulinářské vzorky a hlavně dobrá
nálada. Podobné sousedské akce bychom do budoucna rádi uskutečnili i v dalších městech.
Dne 11. června a 25. června (neděle) se bude konat již tradiční pokec s Piráty v kavárně Široko
v Českých Budějovicích. Startujeme vždy ve 14 hodin. Zajímá vás, jak Piráti fungují? Chcete
se nás na cokoli zeptat nebo se i zapojit do činnosti? Přijďte si s námi pokecat :)
Napsali o nás:
Piráti plují do sněmovny za 10
procenty! Nabízejí zjednodušení
daní, zjednodušení státu pomocí
technologií, snížení byrokracie,
větší kontrolu politiků či obranu
svobody člověka. Více se dočtete
zde nebo také na našem webu.
Nečekejte světlé zítřky ani růžové
brýle, máme to černé na bílém.
Pirátský úspěch:
v mariánskolázeňské městské
hromadné dopravě začal fungovat nový odbavovací systém. Umožňuje za svezení v tamních
trolejbusech a autobusech zaplatit místní elektronickou kartou s názvem Mariánka, ale i jinou
bezkontaktní platební kartou. Více se dočtete zde.
Pirátský citát měsíce: Nebudeme slibovat zlaté zítřky, modré z nebe či vám nasazovat růžové
brýle.
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
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.

