
Ahoj Piráti, Pirátky a příznivci! 

Dostává se Vám do rukou únorový zpravodaj o událostech a akcích Pirátů (nejen) v Jižních 

Čechách. Co se v kraji děje nového? Čemu věnovat pozornost? 

Čti dále a vše se dozvíš! 

 

Beseda s Ivanem Bartošem 

Ve čtvrtek 23.února od 18.00 proběhla ve Strakonicích v čajovně Na Půdě besedu s PhDr. 

Ivanem Bartošem Ph.D. (předsedou Pirátské strany) Tiskovou zprávu si přečtěte zde.  

 

Zasedání krajského fóra Pirátů Jihočeský kraj 

Druhá letošní schůze proběhla v Písku v Pí local clubu dne 26. února. Zápis ze schůze 

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.  

 

2. sdílená neděle 

Dne 26. února již podruhé proběhla akce píseckých Pirátů zvaná „sdílená neděle“. Piráti a 

veřejnost se setkávají před konáním zasedání zastupitelstva města Písku a procházejí 

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

stránkách města Písku. Zastupitel města Písku Martin Brož získává poradní hlasy, na základě 

kterých se snaží co nejzodpovědněji hlasovat. Sdílené neděle jsou otevřené všem členům, 

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

Tentokrát se řešila například cyklistická stezka a lávka nebo písecký bazén. 

 

Schůze místního sdružení Strakonicko 

Dne 2. března od 17:00 proběhne ve Strakonicích v čajovně Na Půdě schůze místního 

sdružení Strakonicko. Odkaz na událost zde.  

 

Co se děje v republice: 

Piráti se prostřednictvím svého místopředsedy Martina Šmídy připojili k výzvě „Zachraňme 

národní parky“. Za senátorskými pozměňovacími návrhy v novele Zákona o ochraně přírody a 

krajiny lze číst zájem o zisky z rozvoje území v atraktivních lokalitách, včetně otevřené 

možnosti těžby dřeva (označované za boj s kůrovcem) a komerčního odlovu zvěře. Jsme pro 

původní kompromisní návrh, který zohledňuje argumenty jak místních samospráv, tak 

vědecké obce a ochránců přírody. Více se dočteš zde. 

Piráti hlásí výsledky rozhodnutí Ústavního soudu ve věci cenzury Internetu. Boj proti 

plošnému šmírování občanů Vojenskou rozvědkou pokračuje. Více se dočteš zde. 

Poslanecká sněmovna ve středu 22. února udělala ze zákona o registru smluv cár papíru. Své 

obchodní smlouvy nově nemusí zveřejňovat státní, městské ani obecní firmy, ve kterých se 

ročně protočí 300 miliard korun! Více čtěte zde.  

Blíží se březnové Celostátní fórum! 18. 3. 2017 se sejdou Piráti, Pirátky, příznivci, média, atd. 

v Praze, aby se pobavili o naší kampani a o dalších zajímavých tématech. Zúčastnit se můžeš i 

ty. 

Stále hledáme aktivní lidi, kteří se chtějí zapojit do naší činnosti. Konkrétně potřebujeme 

pomoci s těmito úkoly:  

http://www.piseckysvet.cz/pisecky-hydepark/u-sousedu-predseda-piratu-ivan-bartos-besedoval-o-autorskych-pravech-a-ochrane-osobnich-dat-prisel-i-strakonicky-starosta
https://forum.pirati.cz/jihocesky-kraj-f90/zasedani-krajskeho-fora-jck-zapisy-t31962-10.html#p492326
https://www.pirati.cz/regiony/jiznicechy/start
https://www.facebook.com/pirati.jck/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/163108830858250/
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/vyzva_piratu_poslancum_nedopustte_plundrovani_prirody_np_sumava
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati_hlasi_vysledky_rozhodnuti_ustavniho_soudu_ve_veci_cenzury_internetu._boj_proti_plosnemu_smirovani_obcanu_vojenskou_rozvedkou_pokracuje
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati_hlasi_vysledky_rozhodnuti_ustavniho_soudu_ve_veci_cenzury_internetu._boj_proti_plosnemu_smirovani_obcanu_vojenskou_rozvedkou_pokracuje
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati_hlasi_vysledky_rozhodnuti_ustavniho_soudu_ve_veci_cenzury_internetu._boj_proti_plosnemu_smirovani_obcanu_vojenskou_rozvedkou_pokracuje
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/kdo_vykostil_zakon_o_smlouvach_na_internetu_kdu-csl_cssd_ods_a_kscm_pomohl_i_babis
https://forum.pirati.cz/oznameni-f595/asedani-celostatniho-fora-piratu-sobota-18-3-2017-praha-t35941.html#p488876


Volební štáb kraje – stále 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 

 

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.  
 

https://www.facebook.com/JaninkaToofree
https://www.facebook.com/piratipisecko/?fref=ts
https://www.facebook.com/PiratiStrakonice/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/417261588401934/?fref=ts
https://www.facebook.com/pirati4sobeslav/?fref=ts
https://www.facebook.com/PiratiTyn/?fref=ts
https://forum.pirati.cz/ucp.php?i=167

