Zpravodaj
leden – únor 2019
Ahoj Pirátky, Piráti a příznivci!

Po nějakém čase bezvětří pro vás máme nový Zpravodaj jihočeských
Pirátů! Přinášíme v něm stručné ohlédnutí za náročným podzimem i
prvními měsíci roku 2019, stejně jako nejbližší plánované akce, na které
bychom rádi upozornili.

Pirátské bašty
Volební období podzimu bylo pro všechny naše pirátské bašty hektické.
Do zastupitelstev jihočeských měst a obcí se nakonec probojovalo 30
Pirátů. Z často složitých povolebních jednání slavili úspěch především
táborští Piráti, týnští a také budějovičtí. V Táboře se stali součástí koalice
a mají uvolněného místostarostu Václava Klecandu a neuvolněného
radního Jana Příbramského, v Týně nad Vltavou mají neuvolněného
radního Jana Nováka a v Českých Budějovicích získali post uvolněného
zastupitele pro předsedu Smart a IT výboru Lukáše Mareše. Nejlepších
procentuálních výsledků jsme dosáhli v Soběslavi a Písku. Od ledna
řada z nás a našich příznivců začala vedle zastupitelstev intenzivně
pracovat také ve výborech a komisích měst.

Krajské fórum
Ve Strakonicích se 25. listopadu 2018 konalo Krajské fórum.
První letošní celokrajské setkání jihočeských Pirátů a příznivců se
uskuteční 9. března v Českém Krumlově v restauraci Plevno,
Budějovická 178. Sledujte FB událost a plánovaný program.

Celostátní fórum Pirátů v Táboře
Největší pirátské akce roku Celostátního fóra se ve dnech 19.–20.
ledna v hotelu Palcát v Táboře skvěle zhostili táborští Piráti. Jak samotné
fórum, tak i obě pirátské párty, stejně jako workshopy zorganizovali
bezvadně a ke spokojenosti všech zúčastněných. Dne 3. března se sešli
organizátoři kvůli organizačnímu plánu pro příští pořadatele.

Mediální odbor
V Pirátském centru Čepice se 25. února konalo setkání tzv.
mediálních spojek, zástupců měst, které by pravidelně reportovali o
událostech ve městě či regionu mediálnímu odboru a navzájem by si
sdíleli tipy. Mediální odbor by z tipů vybíral a reportoval o nich centrální
MO. Některé události by také medializoval či vydával tiskové zprávy.
V plánu je „nalejvárna“– workshop s Honzou Vrobelem, pirátským
expertem na sociální sítě a Michalem Chalupou, novým koordinátorem
Pirátských listů. V plánu je také urgentní upgrade krajského
webu.

Setkání s příznivci v Čepici
V Čepici se 25. února sešlo také 10 nových příznivců z Českých
Budějovic, Tábora, Českého Krumlova, Soběslavi i Lipenska s krajskou
koordinátorkou Klárou Bidařovou, vedoucí personálního odboru Janou
Koláříkovou a krajským předsedou Lukášem Koláříkem.

Eurovolby
Piráti odstartovali svou volební kampaň do Eurovoleb 3. března. Mezi
první pětkou je i jihočeská zástupkyně Jana Koláříková, vedoucí
personálního odboru. Do kampaně se můžete zapojit a pomoci Pirátům
mnoha způsoby. Naleznete je na stránkách Evropa potřebuje Piráty
ZDE.

V kraji se vytvořil tým pro kampaň, každé město má svého koordinátora.
Dohromady se dává i tým registrátorů na okrskové volební komise (OVK)
viz tabulka.
Kdo by chtěl pomoci s umístěním reklamního banneru či vlajky na svém
domě, přihlašte se ZDE.
Má-li někdo zájem a materiál – palety – může pomoci a vytvořit
paletovou lavičku, nechť se zapíše ZDE, banner dodáme:
Máte-li zájem pomoci nebo nápad na nízkonákladovou akci ke kampani,
ozvěte se koordinátorce Kláře Bidařové: klara.bidarova@pirati.cz

Pivo s poslancem
Jihočeský poslanec a předseda krajského sdružení Lukáš Kolářík
pořádal další „Pivo s poslancem“. Odehrálo se 28. února v Kaplici. Další
by mělo být 11. dubna v Kamenném Újezdu.

Čepice
Od dubna 2018 funguje v Českých Budějovicích Pirátské centrum
Čepice, Hradební 13, nedaleko Černé věže v historickém centru města.
Od 1. března 2019 je otevřena i útulná hospůdka s vybranou kuchyní.
Těší se na vás „Čert“ a Klára. Bohatý program tohoto komunitního centra
můžete sledovat ZDE.
Zrušení MS Jindřichohradecko
Krajské fórum velkou většinou rozhodlo o zrušení Místního sdružení
Jindřichohradecko. Členové nicméně zůstávají i nadále členy krajského
sdružení a mohou pro Piráty pracovat. Tímto bychom rádi vyzvali i další
zájemce z Jindřichohradecka, kteří by se chtěli zapojit a pomáhat, nechť
kontaktují Kláru Bidařovou: klara.bidarova@pirati.cz.
Zpravodaj připravili:
Zbyněk Konvička – vedoucí MO Jihočeského kraje, zbynek.konvicka@pirati.cz
Klára Bidařová – krajská koordinátorka, klara.bidarova@pirati.cz

