Zákaz buskingu?
Březina i nadále ve funkcích

Ohrožení Internetu,
Hudeček překazil vyjednávání

Odkaz není zločin? Jak pro
koho. Pirátská strana za svůj
web SledujuSerialy.cz čelí tre
stnímu stíhání.
Jak je to možné? Dosavadním
terčem šikany České proti
pirátské unie byly vždy ná
hodně vybraní jednotlivci. Čas
to šlo o studenty, kteří ve svém volném čase sdíleli kulturu se světem a
jejich finanční situace jim ani neumožnila najmout si pořádného právníka.
Ministr vnitra Chovanec, ale i další vysoce postavení političtí představitelé
v České republice, napadají dosavadní míru svobody a anonymity
na Internetu. Ministr Chovanec se pro Lidové Noviny vyslovil následovně:
„Kdybych teď řekl, že bych chtěl, aby každý uživatel internetu byl
identifikován, tak se na mě vrhnou všichni. Ale podle mě nastala doba
k debatě, jak se tímto směrem posunout.“ Andrej Babiš a jeho Ministerstvo
financí také přispěli svou troškou do mlýna. Připravili zákon, který by pod
záminkou boje proti hazardu zavedl cenzuru na Internetu. Už poněkolikáté.
Tyto snahy jsou naprosto nepřijatelný zásah do svobody Internetu, který
může mít v budoucnu dalekosáhlé následky.
Piráti dlouhodobě nesouhlasí s kriminalizováním celé mladé generace
zavsdílení souborů. Proti aparátu lobbistických organizací se postaví
politická strana s odborníky na kopírovací monopol a podpořit ji mohou
tisíce uživatelů Internetu.
Jsi jedním z nich? Přijď uhájit poslední místo pro svobodné vyjadřování,
podpoř svobodu na Internetu!
V sobotu 20. února od 14:00 na Klárově!

Už to vypadalo, že pražští Piráti budou mít možnost
prosazovat své návrhy z vládnoucí pozice. Stávající
koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice s podporou
přeběhlice Krobové Hášové se definitivně rozpadla a
od prosince do poloviny ledna jsme vyjednávali
o alternativě k vládě Karla Březiny a Radmily
Kleslové.
Jednali jsme o koalici Pirátů, Trojkoalice a TOP 09
s podporou ODS a Nezávislých (klub kolem Tomáše
Hudečka). Právě Hudeček ale do vyjednávání po
několika týdnech "hodil vidle". Zástupci TOP 09
následně ukázali svou nesolidnost, když proti před
chozí dohodě pozvali na jednání pravomocně od
souzeného
podvodníka
Březinu. Pro Piráty je
od počátku zcela ne
přijatelné, aby Březina
seděl v radě a proto jed
nání opustili, což za
znamenala také média.
(http://pirat.ly/7frq2) .
I nadále tedy setrváme v opozici, budeme předkládat
konstruktivní návrhy, dolovat z úřadu informace a
podávat trestní oznámení na lidi, kteří podle nás nemají
sedět v zastupitelstvu, ale v lochu. Hypotéky nemáme
;).
Více informací o dění na Zastupitelstvu hl. m. Prahy
najdete na http://praha.pirati.cz

Baví Tě programovat? Připravovat akce? Rád píšeš? Nebo by Tě bavilo získávat informace, které pomohou zatočit s darebáky? Tady jsou
aktivity, do kterých se můžeš zapojit klidně hned teď:
Focení neudržovaných domů v centru Prahy
Práce ve Videotýmu
Správa webových stránek
Pomoc s přípravou demonstrace za Svobodu Internetu
Rešerše použití Open Source ve veřejných institucích
Psaní článků na Pirátské listy
Analýza sportovních grantů za posledních 10 let
Shromáždění informací o Dopravním podniku
Svobodná hudba
Sledování městských částí
a mnoho dalších…
Napiš nebo zavolej Míše, která Ti řekne víc a pomůže Ti vybrat tu
nejlepší činnost. Pro každého se něco najde :)
Mobil: +420 732 858 172
Email: misa.krausova@pirati.cz
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Neplaťte výpalné OSE!
Provozujete podnik? Platíte Ochrannému svazu autorskému, který chrání tak maximálně svůj pravidelný příjem? Už nemusíte. Začněte
hrát Svobodnou hudbu! Nebo přejděte k levnější konkurenci.
Například radio Jamendo hraje díla autorů, které OSA nezastupuje. Cena za provoz je výrazně nižší než poplatky vyžadované autorskými
svazy.
Na stránce www.pirati.cz/hudba najdete podrobnější informace i oznámení kolektivnímu správci, že už jeho „služby“ nadále
nepotřebujete. Pokud by po vás OSA i přesto šla, Pirátská strana se za vás postaví a poskytne vám všechny právní služby zdarma.
Příště se můžete těšit na výhody, které s sebou nese používání svobodného softwaru Linux.

Buskingu v Praze odzvoní
Drastický zásah do pouličního umění. Tak
lze shrnout dopad vyhlášky, kterou koncem
ledna schválilo pražské Zastupitelstvo. I
přesto, že Piráti předložili protinávrh, který
byl rozumným kompromisem pro zachování uměleckých vystoupení
v ulicích (tzv. busking) i pro klidnější život občanů centra, neměl
u ostatních stran podporu. Prahu jako živé město odmítá ANO, ODS,
ČSSD, KSČM i část Trojkoalice, které svými hlasy daly buskingu v Praze
červenou. Více na praha.pirati.cz/regulacebuskingu

O opravě Libeňského mostu se jednat nebude
Zbourat a postavit dálnici? Tak si skupina pražských zastupitelů představuje
osud Libeňského mostu. Město Praha most neudržuje a ten tak zůstává
ve špatném stavu. To nahrává vysněné demolici a výstavbě nové dálnice,
která bude navázána na Blanku. Piráti s tímto postupem nesouhlasí, a proto
se připojili k návrhu občanů a zastupitele Jana Čižinského, aby pražské
Zastupitelstvo vyzvalo k opravě Libeňského mostu.

Podvodník Březina zůstává ve funkcích, bez diskuze
Něco za něco je kamáradšoft, který zastupitelé TOP09, ANO, ODS a KSČM
praktikují i při hlasováních. Na lednovém zasedání Zastupitelstva bylo
Pirátům znemožněno, aby se jednalo o členství Karla Březiny (ČSSD) v
orgánech města. Při hlasování o odvolání Březiny z výborů pro dopravu,
sport a územní rozvoj zmínění zastupitelé zbaběle utekli. Protislužby jsou
pro tyto strany patrně důležitější než morální principy.

Více na praha.pirati.cz/zasedanileden

Během února se můžete těšit na následující akce:

2. 2. 2016
8. 2. 2016
9. 2. 2016
15. 2. 2016
16. 2. 2016
18. 2. 2016
20. 2. 2016
22. 2. 2016
23. 2. 2016
25. 2. 2016
29. 2. 2016

Zastupitelské úterý

Téma: Lítačka

Pirátská jóga

Průpravné cviky

Zastupitelské úterý

Téma: Redmine

Pirátská jóga

Průpravné cviky

Zastupitelské úterý

Téma: bude oznámeno

Krajská schůze

Pravidelná schůze

Demonstrace za svobodný internet
Pirátská jóga

Průpravné cviky

Porada zastupitelů

Příprava na zasedání

Zasedání zastupitelstva celodenní zasedání
Pirátská jóga

Průpravné cviky

Setkání se konají vždy v pravidelných
časech:
Pirátská jóga  18:30, Zastupitelské úterý  18:00,
Krajská schůze  18:00, to vše v Pirátském centru na
adrese Řehořova 19, Praha 3
Zasedání zastupitelstva trvá celý den v budově Nové
radnice na adrese Mariánské nám. 2, Praha 1

Sraz na demonstraci je v 14:00 na Klárově.
Všechny akce jsou zdarma a všichni jste srdečně
zváni.

AKMDLOGBZYYNDEÝMÁĚPLHBŘÝŠTHVJPČOKLČIŠTOIFCJKZÝÝCZHŽPKOTZDIČCŽÍDCŠHN?
(malá nápověda  ta první písmena nejsou vždy ta nejdůležitější)

A) BÉM – je spojen s tolika problematickými kauzami, že je s podivem, že jeho běžné denní oblečení nejsou tepláky a dlouhodobý pobyt
na státní náklady v rekreačním zařízení typu Bory, Pankrác…
B) BŘEZINA – pravomocně odsouzený podvodník, předseda pražské ČSSD, člen komise pro sportovní granty, která rozděluje
stamiliony.
C) KALOUSEK – jeho jméno je spojeno s tolika podezřeními na korupční jednání, už samotné podezřelé okolnosti by tohoto člověka
měly z veřejného života diskvalifikovat. Navíc je spojen s mimořádně neúspěšnou hospodářskou politikou, za kterou nesl přímou
zodpovědnost.
D) KLESLOVÁ – Starostka Prahy 10 a konzultantka dalších 10 státních firem, ze kterých získala statisíce za nezdokumentoavnou
činnost.
E) VŠICHNI VÝŠE UVEDENÍ – viz důvody výše

Řešení: Kdo by neměl být v politických pozicích?
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