
pirátské listy

Kdybys měl stručně popsat co se v kraji pro 
Piráty od posledních úspěšných sněmovních 
voleb změnilo, popsat ten vývoj po dnešek, 
v čem všem vidíš posun?

Já jsem do strany vstoupil někdy na konci 
roku 2016, takže řekněme necelý rok před sně-
movními volbami v roce 2017, a tehdy nás bylo 
v kraji asi deset. V tuhle chvíli jsme se dostali 
na pětinásobek členů a mnohem víc příznivců. 
Díky tomu se naše krajská organizace hodně 
rozrostla o schopné lidi a díky tomu se i po-
sunula kupředu. Další velký pokrok pro nás 
nastane po volbách. Je velmi pravděpodobné, 
že obsadíme hned několik zastupitelských 
míst a budeme mít vliv na krajskou politiku. 
Věřím, že krajská témata máme v malíku  
a vneseme do nich novější, skoro až rouhač-
sky řeknu, mladší styl uvažování. Tím nechci 
vůbec shazovat politiku kraje, ale myslím si, 

že nové a moderní věci jsou potřeba, abychom 
se mohli dále vyvíjet. A to si myslím, že jsou 
ty věci, které my dokážeme přinést - vývoj  
a jak čelit výzvám digitálního věku.

Pardubický kraj je poměrně komplikovaný 
územní celek. Má spoustu specifik. Dokázal 
bys říct, proč se v rámci PK Pirátům daří?

Je pravda, že náš kraj je hodně geograficky 
široký. Sousedíme se Středočeským krajem, ale 
zároveň část našeho územního celku na druhé 
straně historicky spadala pod Moravu. Úspěch, 
který máme po celém kraji, zčásti připisuji 
dobré práci našich poslanců v parlamentu  
a našim zastupitelům měst a obcí. Také se mů-
žeme spolehnout na dobrovolníky, kteří nám 
pomáhají po celém kraji a jsou opravdu rádi, 
že mohou pomoct. Je super, že nás podporují 
lidé z celého spektra společnosti - nejsme jen 

strana “ajťáků” - máme mezi sebou vedoucí, 
dělníky, úředníky, řemeslníky a mnoho dal-
ších. Za tu podporu všem patří velký dík. Když 
bych to měl shrnout, tak nás všechny spojuje 
liberální přístup k životu. 

Většinou je trendem, že liberální voliči se 
soustřeďují ve městech, ale v Pardubickém 
kraji mají Piráti velkou podporu i na těch 
nejmenších vesničkách. Dokážeš říct, čím 
by to mohlo být?

Mám za to, že hlavním důvodem je, že ne-
kašleme na životní prostředí, prosazujeme 
projekty vedoucí k zadržování vody v krajině 
a snažíme se o rozvoj venkova. Zkrátka aby 
venkov nebyl na druhé koleji oproti městům. 
Jak jsi správně řekl, lidé nás vnímají jako měst-
ské liberály, ale na druhou stranu se spousta 
lidí z města stěhuje na venkov a i když na 

Budoucnost řešíme teď!
Nové výzvy vyžadují chytrá řešení
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BUDOUCNOST ŘEŠÍME TEĎ!
NOVÉ VÝZVY VYŽADUJÍ CHYTRÁ ŘEŠENÍ

Vážení čtenáři,
poslední týdny a měsíce rozhodně nebyly 

snadné pro nikoho z nás a stále před sebou 
máme mnoho výzev a dlouhou cestu do 
“normálu”. Já bych však chtěl na tomto místě 
vyzdvihnout to dobré, co nám tyto nelehké 
časy ukázaly. A to je v první řadě neuvěři-
telná solidarita, která se v lidech probudila  
a obdivuhodné odhodlání pomáhat všem 
kolem sebe. Kdo uměl šít, začal zcela ne-
zištně vyrábět roušky pro sebe, své sousedy,  
ale i pro nemocnice či seniory, jiní se pus-
tili do výroby ochranných pomůcek na 3D 
tiskárnách, obrovské množství dobrovol-
níků zásobovalo seniory potravinami a lé-
kaře nebo hasiče obědy. České firmy začaly 
vyrábět ochranné pomůcky a vyvíjet nové 
technologie v boji proti COVID-19, špičkoví 
odborníci se podíleli na chytrých řešeních. 
Lékaři i přes nedostatek ochranných pomů-
cek ukázali stoprocentní nasazení. Nene-
chali nás v tom ani prodavači a prodavačky, 
řidiči kamionů nebo lidé zajišťující funkční 
infrastrukturu. Každému jednotlivému člo-
věku, který odhodil své každodenní starosti 
stranou jen proto, aby pomohl někomu jiné-
mu, patří moje upřímné poděkování a ob-
div. Věřím, že právě tyhle jednotlivé skutky 
naplňovaly nás všechny nadějí ve chvílích,  
kdy nám nebylo úplně do smíchu.

Jsem pyšný, že pomocnou ruku přiloži-
li i lidé z řad Pirátů po celé zemi. Protože  
i ti v krajích šili a distribuovali roušky a tisk-
li ochranné štíty pro zdravotnická i sociál-
ní zařízení včetně domovů pro seniory. Jiní 
organizovali dobrovolníky nebo se podíleli 
na zásobování těch nejohroženějších. Napří-
klad v Plzni Piráti na vlastní náklady pořídili 
3D tiskárnu a v prostorách Pirátského centra 
začala fungovat malovýroba ochranných ští-
tů, která měla denní kapacitu 20 štítů. Dále 
třeba Praha pod vedením Zdeňka Hřiba byla 
příkladem v oblasti hygienických opatření, 
efektivní pomoci seniorům či ekonomických 
úlevách malým podnikatelům. Naši lidé se 
podíleli i na chytrých celostátních řešeních.

Jsem přesvědčen, že kus práce jsme odvedli 
i s Piráty ve Sněmovně, kde jsme kontrolovali 
kroky vlády a z pozice konstruktivní opozice 
přicházeli s vlastními návrhy a řešeními tam, 
kde vláda na někoho zapomněla nebo nabíd-
la nedostatečná řešení. Nikoho jsme nevyne-
chali. Postavili jsme se především za ty nej-
ohroženější skupiny – seniory, ekonomicky 
ohrožené jedince a ty, kterým stát podporu 
v těžké situaci odmítl poskytnout. Bojovali 
jsme za záchrannou síť pro dohodáře, ke kte-
rým se vláda zcela otočila zády, jde přitom 
třeba o maminky na mateřské či invalidní 
důchodce, kteří jsou zaměstnání na DPP 
či DPČ. Po našem nátlaku dostali dohodá-
ři, kteří si platili pojistné, ošetřovné. Tlačili 
jsme na digitalizaci běžných úkonů, aby lidé, 
kteří potřebovali pomoc, nemuseli běhat  
s papíry po úřadech. Naše místopředsedky-
ně Olga Richterová kromě jiného intenzivně 
řešila některá čistě lidská témata, jako byly 
zákazy doprovodu u porodů či doprováze-
ní umírajícíh osob. Jsem přesvědčen, že ani  
v takto komplikované době nemůžeme re-
zignovat na soucit a přistupovat k lidem 
pouze jako k číslům ve statistikách. 

Vyhráno na mnoha frontách zatím nemá-
me. Aby další kroky byly efektivní, musíme 
se vydat cestou chytrých řešení založených 
na jasných datech. Budoucnost musíme řešit 
teď! S Piráty jsme připravili dlouhodobý plán 

revitalizace naší země založený na faktech  
a číslech a propracovaných návrzích tak,  
aby se naše země co možná nejdříve vráti-
la zpět do formy. Naše varování, že se nelze 
spoléhat na kroky vlády, byla a stále jsou, 
obávám se, zcela na místě. Neschopnost 
zajistit ochranné pomůcky zdravotníkům  
a pracovníkům v sociálních službách, chaos 
a mnohdy důraz na dojmy vlády namísto ná-
zoru odborníků při přijímání a uvolňování 
opatření, nedostatečná podpora ohroženým 
skupinám obyvatel – to vše máme stále v živé 
paměti. 

V čem náš plán spočívá? V první řadě mu-
síme podpořit zdravotnictví a nastartovat 
naši ekonomiku. Koronavirová epidemie 
ukázala, jak křehké české zdravotnictví je 
a že reforma, kterou vláda odkládala,  
nepočká. Je zcela nezbytné poučit se a posílit  
současný systém. Nyní je zapotřebí zabez-
pečit financování českého zdravotnictví,  
ulevit zdravotnímu personálu a elektroni-
zovat zdravotnictví. Neméně důležité je na-
kopnutí ekonomiky, jejíž páteří jsou malí  
podnikatelé a živnostníci. Potřebujeme  
zabránit krachům a zjednodušit rozjezdy. 

Chceme pomoci českým firmám, které již na 
trhu jsou, ale i těm, kteří se rozhodnou v téhle 
nelehké době začít podnikat. Neobejdeme se 
ale ani bez posunu vpřed v oblasti vzdělává-
ní, modernizace země, otázkách soudržnosti 
společnosti či jasných vizí do budoucna. Stej-
ně tak asi téměř každý pocítil, jak je důležitá 
digitalizace. Vyřídit si potřebné věci se státem 
přes email, nemuset nikam posílat papírová 
potvrzení či někam stále chodit. Na to vše  
s Piráty v našem plánu myslíme. Krizi  
chceme uchopit jako příležitost posunout 
se vpřed. Rozhodnutí, kterým směrem se  
vydat, vyžaduje znalosti, zodpovědnost,  
rozvahu i odvahu. To vše, věřím, máme.

Jsem si jistý, že chuť zlepšovat věci nám 
nechybí, stejně jako schopní lidé, kteří 
jsou ochotni nás ke změně dovést. Pokud  
stejně jako my Piráti věříte, že stát není 
nutné řídit jako svou firmu, ale spíše jako 
propojenou společnost postavenou na  
občanské angažovanosti a spolupráci namís-
to soutěže, budu rád, když nás podpoříte.  
Společně jsme silnější! 

Budoucnost řešíme teď.

S vděčností, úctou a nadějí
Ivan Bartoš, Piráti

zleva Ivan Bartoš a Mikuláš Ferjenčík

Mikuláš Ferjenčík je pirátským  
poslancem za Pardubický kraj.  
Věnuje se ekonomickým tématům  
a je otcem dvou dětí.

Co se dá očekávat, až skončí nouzový stav? 
Dají se čekat především problémy ekonomické 
a sociální. Už dnes to vypadá, že lidi mají větší 
obavy z ekonomické situace než z ohrožení 
zdraví. Největší problém vidím v tom, že může-
me nechat velké skupiny lidí na vedlejší koleji.  
V dnešní době je stále mnoho lidí, kteří  
v postupu státu cítí nespravedlnost, třeba 
provozovatelé menších obchodů, restaurací 
a služeb, kterým stát nechce přidat na nájem. 
Nebo také lidé, kteří pracovali na dohody či 
pracovali na živnost souběžně se zaměstnáním 
a nedostali od státu kvůli tomu státní podporu. 

Další má obava je, aby se ta podpora dostala 
opravdu k lidem, kterým má pomoci. Vnímám 
to silně směrem k bankovnímu sektoru, který 
z těchto vládních opatření profituje. Přitom  
v ČR za posledních deset let vydělaly  
banky obrovské peníze a teď v té krizi by  
mohly více pomoci s různým financováním. 

Většinu státních subvencí tyto banky ale opět 
spolknou. Nejde primárně o banky, ale o ty 
první státní podpory bezúročných půjček pro  
firmy, které měly zákulisní informace o tom, že 
se tyto půjčky chystají. Normální podnikatelé se  
k těmto informacím nemohli dostat a žádali  
o tyto finance s křížkem po funuse. Je tedy jas-
né, že musíme pracovat na nastavení procesů 
tak, aby se tato finanční podpora nezneužívala. 

Nejdůležitější dle mého je přispět k tomu, 
abychom změnili věci do budoucna, abychom 
ekonomiku modernizovali. Potřebujeme více 
firem, které dělají finální produkty a věnují 
se výzkumu a vývoji. Většinu našeho hospo-
dářství tvoří mezičlánky, které na tom jsou 
špatně, a proto je nutnost investovat do nových 
oborů. Nanofiltry, 3D tisk a podobně. Stát by 
si měl vybrat perspektivní odvětví a legislativ-
ně je podpořit. Poté se můžeme stát špičkou  
v nových technologiích a přinášet nová řešení. 
A je jasné, že bychom měli podporovat české 
technologické firmy. 
 
V čem vidíš sílu našich kandidátů do kraj-
ského zastupitelstva v Pardubickém kraji?

Naše kandidátka je kvalitní, největší výho-
da, kterou jako Piráti máme, tak to je přínos  
pohledu zvenčí a nový druh kompetencí,  
které v zastupitelstvu často chybí. Dnes obec-
ně lidé mezi 30–45 lety ve vysokých funkcí  

nejsou a politika je řízená muži mezi 50–65 lety. 
Určitě mají hodně zkušeností, ale společenské 
změny vnímají s velkým odstupem. Naopak 
mladší generace, která je zvyklá, že na vysoké 
škole se jezdí do ciziny, vyrostla na internetu  
a denně ho využívá, přináší nové myšlenky 
a témata, které se v globalizovaném světě 
objevují. To starší generace většinou neumí. 
Většinu aktivit řídí setrvačností a nepřemýšlí 
o nových přístupech. A bohužel, často se těžko 
sžívají s novými technologiemi.
 
Jaké téma bude v kampani do krajských  
voleb nejvíce rezonovat?

Vidím zde několik dominantních témat. 
Hlavními jsou ekonomická obnova a stav 
českého zdravotnictví. Zdravotnictví bylo 
vnímáno jako zásadní v krajských volbách 
i před koronavirovou krizí. Teď naroste  
význam ekonomických hledisek, jako je 
plán obnovy a jak se na ní mohou krajské 
samosprávy podílet. Kromě těchto témat se 
do popředí dostala digitalizace úřadů. Naše 
země prožila takový “kvantový skok”, kdy  
koronavirus udělal pro digitalizaci úřadů, škol  
a institucí víc než celá řada zákonů, které  
vlády v předešlých deseti letech přijali. Lidi 
byli přinuceni digitalizovat své aktivity v praxi  
a najednou se ukázalo, že věci jdou dělat  
jednodušeji než před krizí. Myslím si,  
že ani úřady si nedokázaly představit, že by šly 
dělat věci jednodušeji a efektivněji, a to díky 
internetu a digitalizaci celkově. 

Posledním a zásadním tématem, které se 
týká nás všech, je sucho. Letos to bude v tomto 
ohledu nejspíš horší než v minulých letech  
a náš kraj je nedostatkem vody celkem zásadně 
zasažený. Tato témata jsou těmi, která podle 
mě budou krajské volby rozhodovat. Osobně 
 počítám s tím, že se do krajské kampaně  
aktivně zapojím a pomůžu tam, kde to půjde.
  
Jsi otcem dvou dětí, tříletého a sedmimě-
síčního. Jak se dá skloubit život poslance  
a otce? Pomáháš doma?

Tahle otázka by měla spíš zaznít takhle: „Jak 
se dá skloubit život manželky poslance a mat-
ky?“ a měla by být položena mé ženě, která je 
pro mne tedy obrovskou oporou. Přiznám se, 
že kvůli mému pracovnímu vytížení domác-
nost spadá na mou ženu. Když přijdu domů  
v devět večer, tak se mi nechce luxovat a věřím, 
že by to ani sousedi neuvítali. Ale snažím se 
pomáhat s výchovou. Chodíme do Sokola na 
kroužek, ve kterém cvičíme, o víkendu chodím 
s dětmi na vycházky a tvoříme různé aktivity, 
které mě s dětmi určitě sbližují.

Kam letos vyrazíte na dovolenou?
(smích) V létě bude té dovolené málo, ale 

počítáme s tím, že pojedeme za rodiči do  
Choltic, které jsou v Pardubickém kraji. Potom 
se s přáteli, hlavně s tatínky, kteří mají stejně 
staré děti, chystáme pod stan, ale určitě se 
nechystáme nikam do zahraničí.
 
Něco pozitivního nakonec?

Krize ukázala, že i když jsme takový brblavý 
národ, tak dokážeme držet pospolu a současně 
tu je spousta lidí, kteří dokáží pomáhat svým 
bližním. Lidi šili roušky, tiskli na 3D tiskár-
nách, složili se na plicní ventilátory - a to vše  
nezištně bez nároku na odměnu. Objevila se 
tu velká vlna solidarity a ve finále se ukázalo, 
že tu vládu ani lidinepotřebují. Pro mne bylo 
hlavně pozitivní to, že náš národ je schop-
ný si pomáhat a část této energie se projeví  
i v obnově země.

MIKULÁŠ FERJENČÍK 
PIRÁTI NA KRAJI JSOU ZÁRUKOU NOVÉHO PŘÍSTUPU MYŠLENÍ
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Pokračování z úvodní strany
Ještě se vrátím k celému kraji, protože jsi 
předsedou krajského sdružení Pirátů. Dalo 
by se nějak ve zkratce charakterizovat půso-
bení každého z těch čtyř místních sdružení? 
V každém okrese jsou odlišné zájmy, je tam 
jiná situace i ekonomicky. Jak tohle ty sám 
pro sebe vnímáš?

V prvé řadě jsem rád, že konečně před nece-
lým rokem vznikla. Dlouhou dobu se tradova-
lo, že Pardubický kraj je u Pirátů chrudimsko-
centrický, a já jsem rád, že se tohle podařilo 
rozbít. Rozvrstvení členské základny je vcelku 
rovnoměrné a co se týče věkové struktury, tak 
si myslím, že člověk může být „Pirát“ v kaž-
dém věku a že není třeba se touto metrikou 
zaobírat.

S tím souvisí další skupina otázek. Piráti jsou 
pestrou směsicí lidí v různém věku a různých 
profesí. Čím to je, že Piráti přitahují takto 
rozdílné typy lidí?

Hlavním jednotícím prvkem je, že všichni 
lidé jsou svobodomyslní, liberální, kreativní 
a nezáleží na tom, jestli je někdo svým smýš-
lením spíš doprava, nebo doleva. Když to tak 
vezmeme, tak máme člověka, který je země-
dělec a k tomu ještě IT specialista, další je 
manažer v IT firmě, Líba Vévodová je učitelka 
na gymnáziu, další je námořní kapitán. Máme 
opravdu zajímavý mix lidí v profesích, které tu 
svobodomyslnost tak nějak vyžadují.

Jak je pro tebe, jako pro předsedu krajského 
sdružení, náročné “ukočírovat” takový živel?

Je to samozřejmě někdy náročnější, ale nej-
sem na to sám. V předsednictvu je nás pět a za 
každé místní sdružení je v něm jeden člověk. 
Kompetence máme rozdělené tak, abychom 
v kraji dělali každý něco, ale abychom věděli 
všichni o všem. Také máme nastavené efektivní 
a rychlé komunikační platformy. Práce v PKS 
je velice zajímavá, protože člověk se dostane 
ke všemu. Například před časem jsem měl 
schůzku ohledně krajského rozpočtu, řešíme, 
jestli budeme najímat volebního manažera  
a kolik peněz chceme dát do kampaně. 

Do toho už vstupují schůzky s dalšími po-
litickými subjekty, kde projednáváme situaci 
před krajskými a po krajských volbách. Je to 
práce velice různorodá, ale samozřejmě je  
s tím spojeno i dost administrativy. Všichni si 
práce nabíráme opravdu dost, ale pořád fungu-
jeme jako dobrovolníci. V krajském sdružení 
máme pouze dva půlúvazky koordinátorů dob-
rovolníků. Je pravda, že jsme dost dynamické 
společenství. Se všemi členy a dobrovolníky 
je nás tu v kraji cca 150 lidí, kteří spolu na-
vzájem komunikují. Každý přiloží ruku k dílu  
a společně tak fungujeme.

Zmínil jsi krajské volby. Jaké výzvy pro  
Piráty vidíš před krajskými volbami a s čím 
do těch voleb jdete? Jaká jsou hlavní témata, 
která v té souvislosti vidíš?

Ta největší výzva je jednoduchá a je v tom, 
že my v této chvíli v krajském zastupitelstvu 
nejsme. Takže jsme zase u toho, že se tím vším 
budeme muset nejdřív prokousat, abychom 
zjistili jak, ten kraj vnitřně funguje. Jiné je 
totiž to, co je vidět navenek, a něco jiného 
jsou ta kolečka uvnitř. Já předpokládám, že 
se do krajského zastupitelstva dostaneme, 
protože máme kvalitní lidi pro všechny ob-
lasti, ve kterých kraj působí. Piráti teď přináší 
nové myšlenky do sněmovny i do senátu, také 
máme více než 300 lidí v obecních zastupitel-
stvech. Na stálém růstu preferencí je vidět, že 
tu práci děláme dobře a že kraj je další metou, 
na kterou se musíme dostat a snažit se uspět  
a prosadit pirátské myšlenky a program. 

Co se týče programu, tam je těch pilířů hned 
několik. Já se přiznám, že nejsem odborník 
třeba na sociální služby. Na tuto gesci ovšem 
máme v našem krajském sdružení ustanove-
ný expertní tým, který sdružuje odborníky. 
Stejně tak pro zdravotnictví, školství, životní 
prostředí a další. Osobně se chci zaměřit na 
hospodářský rozvoj a finance Pardubického 
kraje. Tady vidím, že nám extrémně chybí 
napojení na dálniční síť, které je jedním ze 
základů, aby kraj mohl růst. Vzhledem k tomu, 
že jsme tranzitní zemí, tak je pro nás zcela 
klíčovou věcí dokončit D35. Nehledě na to, 
že teď máme v mezikrajském srovnání nej-
nižší nezaměstnanost, takže je problém kde 
brát další pracovníky, a zároveň máme velice 
nízké průměrné platy. V tom jsme opravdu 
na chvostu republiky. A tohle všechno jde 
ruku v ruce. Velké firmy tu nechtějí být, pro-
tože si nedokáží představit, jak dopravit své 
zboží, když tady ta dálnice chybí. Často je 
tahounem mezd právě velký podnik, který 
může zaměstnat hodně lidí a zároveň dokáže 
ty mzdy vytáhnout nahoru. Pokud toto mít 
nebudeme, tak se situace nezmění. 

Určitě je dobře, že jsme na jednom z hlav-
ních železničních koridorů v ČR. Zájmem nás 
všech je zvětšit kapacitu tohoto způsobu do-
pravy, abychom snížili podíl silniční dopravy.  
Železniční doprava je totiž stále nejekologič-
tější a nejefektivnější. Také pokud dokážeme, 
aby lidé z Pardubického kraje mohli dojíždět 
za prací právě do Prahy nebo třeba i do Brna, 
nebudou pak nuceni se stahovat do satelitů  
v okolí velkých měst, ale budou moct bydlet 
v našem milém kraji.

Průzkumy ukazují, že drobní podnikatelé 
důvěřují více Pirátům než ODS. Ty sám jsi 
podnikatelem. Čím myslíš, že si zasloužili 
tuto důvěru?

Já to spojím opět s předchozí otázkou. Ten 
jednotící prvek je tu zase liberalismus, proto-
že drobní živnostníci mají byrokracie prostě 
dost a my chceme úředního šimla, když ne 
ukočírovat, tak aspoň zefektivnit. Nelíbí se 
nám, že lidé musí všechno šestkrát vyplňo-
vat a platit poplatky na x místech. Chceme, 
aby si ty informace úřady předávaly samy, 
aby fungoval automatický systém. Podnikání 
není o tom zabývat se byrokracií, podnikání je  
o tom opravdu podnikat. Lidé ví, že nebudeme 
vymýšlet další restrikce, nebudeme přidávat 
byrokratickou zátěž, ale že je budeme naopak 
odstraňovat.

Takže i tlak na digitalizaci tu hraje v náš 
prospěch… 

Určitě, jsou tu ale i další různé drobnosti, 
třeba návrh Mikuláše Ferjenčíka na zvednutí 
stropu pro výdajové paušály. Momentálně 
vychází u drobných živnostníků na milion 
a návrh by jej zvedl na dva. To je určitě krok 
správným směrem, protože lidí, kteří opravdu 
jen o trošku překročí ten strop, je spousta. 
A oni pak i záměrně třeba zamlčují nějaké 
příjmy, aby se do toho stropu vešli a nemuseli 

vést účetnictví. To je další reálné ulehčení. 
A navíc je nebudeme nutit porušovat zákon.

Piráti jsou některými médii stále vnímáni 
jako strana pro mladé, ale ve volbách do 
EU se ukázalo, že se nám posunula hranice 
elektorátu až k 35 letům, což dříve nebývalo. 
Máme co nabídnout seniorům?

Určitě máme. Vidím to tak, že základním 
pilířem naší sociální politiky je, že nenecháme

nikoho na druhé koleji. Jde o to, že my sice 
nenabízíme takové úplatky voličům, jako 900 
korun k důchodu, nebo 75% slevu na jízdném, 
ale řešení vztažená k budoucnosti. Chápu, že 
na peníze navíc lidé hodně slyší. Nicméně chci 
upozornit, že toto směřování důchodového 
systému je dlouhodobě neudržitelné. Po tři-
ceti letech od revoluce je důchodová reforma 
nutná, ale nikomu se do ní nechce. Jestliže se 
dostaneme za rok a kousek do vlády, tak si 
myslím, že tento horký brambor spadne do 
klína nám. A tím, že jsme jako Piráti praco-
vití, tak ho budeme v rukách přehazovat tak 
dlouho, dokud nevychladne a bude se dát jíst.

Teď přejdu na trochu osobnější rovinu. Prv-
ní otázka je, jestli po těch letech “pirátění” 
máš stále ještě podporu rodiny? A za druhé 
- jestli jsi někdy přemýšlel nad tím, že toho 
všeho necháš, případně co byl ten kritický 
moment?

Všeho nechat mě seriózně nikdy nenapadlo. 
Člověk se dostane k velkému množství aktivit 
a informací. A to je pro mě skvělá věc. Pokud 
jsem někdy přemýšlel o složení nějaké funkce, 
tak se mi to občas stává začátkem léta. Dě-
tem začínají prázdniny, nastává doba dovole-
ných a tlak tak narůstá. Já jsem zaměstnanec,  
k tomu podnikám, jsem zastupitel a ještě mám 
funkci ve straně, takže je toho opravdu hod-
ně. Manželka si občas stěžuje, že máme málo 

volných víkendů. Tak se aspoň jednou za půl 
roku snažíme někam vyrazit a dát si klidný 
prodloužený víkend.

Pirátů je málo, straně stále rostou preferen-
ce. Říká se, že je těžké se k Pirátům vůbec 
dostat. Co ty bys vzkázal lidem, kteří by se 
rádi zapojili v Pardubickém kraji a třeba 
váhají?

Já určitě doporučuji neváhat, protože není 
nijak obtížné se mezi Piráty dostat. Jde jen  
o to, jak moc se chce člověk zapojit. U nás je 
to tak, že na nikoho nemáme žádné pracovní 
nároky, všichni pracujeme jako dobrovolníci, 
takže fungujeme na principu “Chceš něco 
dělat, máš čas, tak pojď. Nemáš čas, nechce 
se ti, je to na tobě.” Ozvat se zájemci mohou 
buď přímo mně, nebo našim koordinátorům 
dobrovolníků, kteří dokážou nasměrovat  
člověka k tématu, které ho zajímá. Ještě  
k tomu, že potřebujeme nové členy. Ano, my 
potřebujeme lidi, kteří nám chtějí pomáhat 
věci zlepšovat. Je důležité o věcech mluvit, ale 
my také potřebujeme lidi, kteří to dané téma 
vezmou za své a budou na něm i pracovat.

Mezi přáteli jsi známý jako nadšený pivař. 
Pivo piješ i vaříš. Jaké jsou nejnovější vý-
sledky, kterými se můžeš pochlubit, co se 
ti podařilo? A nakonec bych Tě poprosil  
o malý rozbor krajských pivovarů.

Teď jsem si koupil znovu plnitelné sudy,  
takže si konečně začnu dělat svoje domácí 
čepované pivo. Tak z toho mám fakt radost, 
protože doteď jsem si nechával ležet pivo  
jen ve skleněných lahvích nebo partysoud-
kách.Ale jak se říká, “točený je točený”. A co 
se týče toho, jak mám zmapované pivovary. 
Mám ohromnou radost, že v Chrudimi 
funguje pivovar Filištín.Je tam skvělé pivo 
a zároveň i místo s milou atmosférou.  
Taky jsem příznivec Poličského pivovaru, 
protože jejich pivo mi chutná. Občas s tátou 
chodíme do Pernštejnského pivovaru, kde 
je také velmi příjemné posezení. Přes léto 
tam například měli Summer ALE, desítku  
příjemně navoněnou citronovým chmelem, 
tak ta byla dobrá. Také se mi líbí v Pardubicích 
na nádraží, odkud poměrně hodně jezdím do 
Prahy - tam funguje pivovar Bahno. Často 
mají speciální piva a nedávno jsem od nich 
pil Red ALE a ten byl vynikající. Red ALE 
je celkově můj a manželčin favorit, proto ho 
celkem často sám vařím. Kdo bude chtít, tak 
dám rád nějaký vzorek svého piva ochutnat :-)

HLAVNÍM JEDNOTÍCÍM PRVKEM U PIRÁTŮ 
JE TO, ŽE NEŘEŠÍME JESTLI JE NĚKDO  

SVÝM SMÝŠLENÍM NALEVO NEBO  
NAPRAVO, DŮLEŽITÝM ASPEKTEM  

JE SVOBODOMYSLNOST, KREATIVITA  
A LIBERÁLNÍ VNÍMÁNÍ SVĚTA KOLEM NÁS

Rozhovor s Kandidátem na hejtmana Danielem lebduškou

lídr Pirátů Daniel Lebduška před vodárenskou věží v Chrudimi
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Vyzpovídali jsme naše členky, 
které můžete znát z vašich  
zastupitelstev a veřejného života 
ve vašich městech a obcích. 
Žen v politice je v dnešní době 
stále jako šafránu a proto vám  
přinášíme pohled našich členek 
na politiku a život.

Co cenného ses v politice naučila?  Ivana 
Böhmová

Komunální politice se aktivně věnuji dva 
roky, rok a půl jako opoziční zastupitelka 
Pardubic. Činnost v zastupitelstvu je pro mě 
zdrojem cenných zkušeností. Často s nadsáz-
kou říkám, že mi působení v zastupitelstvu 
nahrazuje další vysokou školu. Považuji to 
za velmi efektivně a smysluplně strávený čas, 
který mi umožnil nahlédnout do nitra roz-
hodování města, kde se setkávám se širokou 
škálou témat. Znalostmi tedy pronikám i do 
oblastí mimo moji vlastní odbornost a to mě 
baví. Pak je zde ještě druhá část přínosů. Vedle 
znalostí a vědomostí je to dobrý trénink soft-
-skills. Často přicházejí okamžiky, které nejsou 
jednoduché, ale posouvají mě dál. Učí mě 
schopnosti argumentovat, mluvit před lidmi, 
umět si vytvořit názor a obhájit ho, ale také 
spolupracovat v týmu, diskutovat, dohodnout 
se. Z těchto zkušeností velmi čerpám i ve svém 

hlavním zaměstnání učitelky. V rámci fungo-
vání města vidím jejich obrovskou důležitost 
pro společnost a tak se snažím k týmové práci 
a kritickému myšlení vést i děti ve škole.

Co bylo pro tebe tím impulsem, že ses  
začala věnovat politice? Andrea Linhartová

Nikdy jsem si nemyslela, že bych se v politice 
mohla pohybovat. Představa, že bych byla 
členem politické strany, nebyla vůbec reálná. 
Člověk vstupuje do politiky pro své ideály, aby 
naplnil nějaké poslání, něco změnil, učinil věci 
lepšími. Mě k tomu přivedla potřeba ochránit 
prostředí, kde vyrůstaly mé děti. Jsem matkou 
dvou dětí, o které pečuji sama. Máme rodinný 
dům se zahradou, kde trávíme dost času.  
Za námi jsou už jen pole a travnatá plocha, 
kam se chodí projít lidé se svými psy, také děti 
ze školky, a nejen ty moje, se tady prohání 
na kolech. Na části tohoto pozemku se měs-
to rozhodlo vybudovat nový sběrný dvůr.  
Za zahradami několika desítek mých sousedů, 
hned vedle I. ochranného pásma vodního vrtu, 
kde se několik let stáčela kojenecká voda. Toto 
místo bylo vybráno ke sběru nejen běžného, 
ale i nebezpečného odpadu.

Nerozuměla jsem tomu, proč zrovna zde. 
Odpovědí mi bylo vyhrožování trestním stíhá-
ním a soudy. Přesto jsem se dál snažila všemi 
možnými způsoby výstavbě v této lokalitě 
zabránit. Posbírali jsme podpisy pár stovek 
občanů, psala jsem odvolání za odvoláním, 

našli jsme jiné vhodnější lokality pro výstav-
bu, město na svém záměru přesto trvalo. Byl 
to nerovný souboj s mocí. Na druhé straně 
přibývalo lidí, kteří moji snahu podpořili. 
Nechtěla jsem zklamat je, své děti nebo sebe. 
Pokud se mělo začít něco měnit, byl nejvyšší 
čas. Nechtěla jsem, aby jiní zažili při vyjádření 
nesouhlasu to samé co já. Stala jsem se tedy 
členem strany, kterou jsem od jejího vzniku 
volila a která se nesnaží prosazovat věci na sílu, 
ale respektuje princip demokracie.

Jak se ti daří začlenit roli političky do svého 
života? Libuše Vévodová

Politika, jako správa věcí veřejných se s mým 
osobním životem pojí od roku 1989. Už tehdy 
 jsem se aktivně zapojila do Občanského fóra. 
Občas jsem přemýšlela, nakolik mě činnosti 
v souvislosti s politikou časově omezují  
v jiných zájmech a povinnostech. Je pravdou, 
že studium materiálů souvisejících s prací  
v zastupitelstvu je časově náročné. Každá  
zájmová činnost, pokud se jí chcete věnovat 
naplno a dělat ji dobře, je časově náročná. 
Rodina je pro mě na prvním místě. Mám štěs-
tí, že mě synové podporují a zastávají stejné 
názory. Proto se domnívám, že když rodina 
přijme politické působení jako součást osob-
nosti, není problém skloubit veřejnou práci 
s osobním životem. Jen si člověk musí umět 
určit priority a držet se jich, aby se politika 
nestala jeho jediným smyslem.

Pirátky v politice
Co nového podle tebe ženy do politiky při-

nášejí? Lenka Španihelová

Záleží na každé konkrétní ženě. Tak jako 
každý muž nese do politiky kus sebe a své 
odbornosti, tak i ženy sem přináší svůj životní 
pohled, zažitou zkušenost a odbornost v té-
matu, kterému se chtějí věnovat. Proč bychom 
se jako společnost měli snažit o vyrovnané 
zastoupení mužů a žen v politice? Argument, 
že ženám přece nikdo nebrání kandidovat, je 
častý a pravdivý. Opravdu, nikdo ženám ne-
zakazuje kandidovat. Přesto je žen v politice 
výrazně méně než mužů. Mimo Rwandu a 
Andoru jsou ženy v politice stále menšinou. To 
je současně odpověď na otázku, co ženy přináší 
nového. Nesou si do politiky svůj zážitek být 
menšinou, tedy mohou za práva menšin a 
méně populárních témat vystupovat z pozice 
vlastní zkušenosti.

Jako zásadní vnímám téma jiné žité zku-
šenosti, téma jiného pohledu na své město, 
zdravotnictví, školství i dopravu. Politika řeší 
problémy, které se dotýkají všech. Měly, by zde 
mít zastoupení všechny skupiny spravedlivým 
poměrem, aby mohly vystoupit na základě své 
vlastní zkušenosti.

 Pokud se   podaří mít v politice pestrou 
skladbu a zastoupení jednotlivých skupin, 
zvyšuje se tím pozitivní míra dopadu na celou 
společnost.

Neumím říct, že jsou ženy trpělivější, že se 
více zajímají o humanitní témata, že jsou více 
konstruktivní a umí se snáze domluvit. Umím 
říct, že ženy mají v politice své místo kvůli 
pestrosti a různorodosti, která do rozhodování 
o směřování společnosti patří.

zleva Iva Böhmová, Andrea Linhartová, Libuše Vévodová, Lenka Španihelová

Seznamte se s Vladkem Váchou 
- majitelem a provozovatelem  
vojenského muzea v Mistrovicích 
a oceněným Pirátem Pardubické-
ho kraje.

Vladek Vácha  (* 8. srpna 1980) člen  
Pirátské strany a Krajského expertního 
týmu v oblastech bezpečnost, doprava, 
sport, kultura, průmysl a cestovní ruch.  
Pochází z České Třebové a od roku 2017 
bydlí v Mistrovicích. Vystudoval SOŠ TO 
v České Třebové. Je spoluautorem nove-
lizace zákona o bezpečnostním materi-
álu a byl odborným garantem pro sk.6.  
Byl zprostředkovatelem při řešení v rámci 

řešení majetkoprávních sporů mezi MO ČR  
a provozovateli muzeí čs. opevnění.  
V  současné době pracuje jako techno-
log/konstruktér. Angažuje se v aktivitách  
souvisejících s kulturou. Od roku 1998  
provozuje své muzeum, publikuje v peri-
odikácha knihách. Pravidelně vystupuje  
v médiích. Je spoluzakladatelem KPO o.
p.s., která se věnuje soukromých muzeí na  
„Kralicku“ v komunikaci s krajem. Jeho  
internetová prezentace vhtm.valka.cz je  
pravidelně archivována Národní knihovnou 
ČR pro svou kulturní, vzdělávací a vědec-
kou hodnotu. Je součástí kolekce českých  
webových stránek, které NK ČR hodlá 
dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro  

budoucí generace. Jejich záznam je sou-
částí České národní bibliografie a katalogu 
NK ČR. Jako člen kolektivu o.p.s. byl v roce  
2014 oceněn nejvyšším vyznamenáním,  
kterým Pardubický kraj oceňuje osoby 
nebo skupiny, které se zasloužili o rozvoj  

„Pardubického kraje“ a to cenou za „Zá-
sluhy o Pardubický kraj“. V roce 2018 byl  
v rámci stoletého výročí vzniku republiky 
oceněn hejtmanem Pardubického kraje  
pamětním oceněním udělovaným osobnos-
tem Pardubického kraje.

VLADEK VÁCHA  
PIRÁTSKÁ OSOBNOST PARDUBICKÉHO KRAJE
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Celosvětová pandemie koronaviru  
COVID-19 omezila běžný život většiny  
z nás. Kromě uzavření obchodů a omeze-
ní vycházení jsme si sami museli opatřit 
ochranné prostředky, jako jsou roušky,  
ústenky a nebo třeba obličejové štíty.  
Problém však nastal s tím, kde tyto pomůcky 
získat . Nezbývalo tedy, než si je zajistit po 
vlastní ose a začít šít roušky a na 3D tiskár-
nách tisknout obličejové štíty.

Naše členky a členové nelenili a začali ne-
zištně pomáhat, šít roušky nebo tisknout  
a kompletovat obličejové štíty, které násled-

ně rozdávali ve zdravotních a sociálních 
službách, které měly těchto ochranných  
pomůcek nedostatek.

V prvních dnech nejrychleji zareagoval 
Vladek Vácha, který provozuje Vojensko his-
toricko technické muzeum v Mistrovicích,  
a Pardubickému kraji nabídl certifikované 
letecké plátno, které se používá na renova-
ci letadel. Díky Vladkovi v různých chráně-
ných dílnách a institucích ušili tisíce roušek, 
které jsou v dnešní době nutné k vycházení  
a běžnému fungování na veřejnosti.

Angažovaly se i naše členky. Jednou z nich 

je Lucie Procházková, která působí jako asis-
tentka našeho poslance Mikuláše Ferjenčíka. 
Lucka zorganizovala facebookovou skupinu, 
ve které je v této chvíli 50 švadlenek, které 
šijí a rozdávají roušky v celých Pardubicích.
Mezi dalšími členy, kteří se zapojili do šití 
roušek, jsou Honza Bednář z Pardubic a Jir-
ka Krátký ze Svitav. 

V našem Pirátském centru ParduPiCe, kte-
ré se nachází v Pardubicích, se rozhodli po-
moci lidem ve zdravotnictví a v sociálních 
službách Ondřej Karas, Filip Vařecha, Jirka 
Jansa a Andrej Ramašeuski. Zprvu se na naší 
3D tiskárně tiskly zakladače šikmého prouž-
ku, který sloužil k šití provázků na roušky. 
Tyto zakladače jsme věnovali všem, kteří se 
nám ozvali.

Postupem času vznikaly celorepublikově 
návrhy na tisk obličejových čelenek, které 
se užívají k ochranným štítům. Naši čle-
nové tento tyto návrhy využili a začali tyto 
čelenky tisknout. Andrej Ramašeuski ze své-
ho domova řezal plexiskla a Jirka Jansa vše 

kompletoval a následně rozvážel do zdravot-
nických a sociálních zařízení.

Ochranné štíty jsme předali krajské stoma-
tologické komoře, Chrudimské nemocnici, 
Sanatoriu Topaz v Seči, porodnici u Apo-
lináře a Domovu seniorů Lysá nad Labem,  
Domovu seniorů v Moravské Třebové, Senior 
rezidenci Senecura - cetrum Alzheimera 
v Chrudimi, SKP-CENTRUM a dalším cen-
trům. Naše štíty tak chrání zaměstnance 
těchto služeb vůči onemocnění COVID-19.

Ochranné pomůcky po celé republice vy-
tvářelo mnoho lidí.  Tyto pomůcky pak 
rozdávali těm, kteří byli v první linii koro-
navirové epidemie. I my jsme tuto činnost 
pochopili jako přirozenou součást života  
občanské společnosti, s tím, že pomáhat  
nezištně lidem, kteří to potřebují je právě  
to co nás dělá lepšími. Solidarita mezi námi 
je důležitá součást naší společnosti a díky 
této epidemii se ukázalo, že mnoho lidí má 
srdce na správném místě.

Piráti hází záchranný kruh pro osoby ve finanční nouzi
Od 5. května jsme spustili  

projekt finanční pomoci, který  
jsme pojmenovali PIRÁTSKÝ  
ZÁCHRANNÝ KRUH. Na projekt 
bylo vyčleněno 200 tisíc korun  
původně určených na volební  
kampaň pro krajské volby. Pirátský 
záchranný kruh má za cíl pomoci 
lidem, kteří se kvůli koronavirové 
epidemii dostali do finanční nouze. 

Tyto prostředky Piráti použijí na pomoc  
s ekonomickými dopady krize. Drobné dary 
(do 5000 Kč) budou poskytovány přímo na 
základě darovací smlouvy. Větší dary se budou 
vybírat prostřednictvím peer-to-peer sbírky 
pro vybrané konkrétní osoby, podnikatele 
nebo organizace na dárcovské platformě  
znesnaze21.cz a Piráti k této vybrané částce 
přidají stejnou částku, která se vybere od dárců 

Do Pirátského záchranného kruhu se budou 
moci přihlásit lidé pomocí webové stránky 
pardubicky.pirati.cz/pomahame, kde naleznou 
pravidla, popis celého projektu a potřebné 
formuláře. Pomoc je určena jednotlivcům, 
rodinám, drobným podnikatelům a orga-
nizacím, které pomáhají v dnešní nelehké 
době. Žádosti bude posuzovat organizační 
výbor, který bude zároveň hlasovat o podpoře 
na základě jasných kritérií, která naleznete  
na webové stránce.

„Jsou podstatnější věci než kampaň a my se 
dnes ocitáme ve zcela bezprecedentní době, 
kdy se mnoho rodin bez pomyslného záchran-
ného kruhu neobejde. Pomoc bude určena pře-

devším těm, na které stát zapomíná a kteří 
jsou na hranici svých možností. Důležité je 
také podpořit organizace, které se zapojují do 
pomoci druhým. Pro organizaci sbírek jsem 
oslovil Nadační fond pomoci a využijeme jejich 
platformu znesnaze21. Jejich práce na poli 
pomoci druhým si velmi vážím,“ říká k organi-
zaci programu vedoucí organizačního výboru  
a místostarosta Chrudimi Pavel Štěpánek.

„Říkal jsem si, kdo jiný by měl přijít s inova-
tivním nápadem, který má pomoci lidem, než 
Piráti. Jsem rád, že “Znesnáze“ dokáže být 
vhodným a efektivním nástrojem například  

i pro politickou stranu, která chce pomáhat 
svým občanům. Znesnáze21 je dárcovská plat-
forma umožňující zakládání sbírek pro lidi  
v nouzi a to velmi rychle a se všemi zákon-
nými požadavky,” podotýká Čestmír Horký, 
zakladatel dárcovské platformy Znesnáze21.

Různé hospodářské odhady hovoří o propadu 
ekonomiky až o deset procent. Jako číslo ve 
statistice to po několika letech ekonomického 
růstu možná nezní hrozně. Za statistikou se ale 
skrývají příběhy konkrétních lidí. A některé 
skupiny současná krize zasáhne mnohem  
tvrději. Právě těm se snažíme pomoci. Apelu-

jeme na kraj, aby se k nám připojil.

„Piráti krajskému úřadu nabízí hotovou me-
todiku, kterou pro Pirátský záchranný kruh 
připravili. Kraj má k dispozici nesrovnatelně 
větší rozpočet. Vyzýváme ho, aby jej aktivoval 
a po našem vzoru aktivně nabídl záchranný 
kruh zasaženým skupinám. Myslím třeba na 
matky či otce samoživitele, občany, kteří kvůli 
krizi přišli o značnou část příjmů a vládní 
kompenzace je zcela pominula, nebo drobné 
podnikatele. Metodiku jsme připravili. Kraji 
stačí projekt jen naškálovat podle objemu pro-
středků, které uvolní.“

Koronavirus  
a naše aktivity
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2018 2019

Večer  
otevřeného 
software

Akci pořádali a z par-
ticipativního rozpočtu 
financovali Piráti ve 
spolupráci s poslancem 
Mikulášem Ferjenčíkem 
v jeho poslanecké kan-
celáři v Pardubicích. 

Dozvěděli jsme se  
o historii (ne)legálního 
software), zájemci si 
mohli stáhnout volně 
šiřitelný operační sys-
tém LINUX. Viděli jsme 
ukázky internetu věcí 
(IoT).

23. 4. 2018

Přednášky  
a školení

V září proběhla 
minisérie čtyř přednášek 
Pirátské putovní 
univerzity a školení 
seniorů v informačních 
technologiích.

2. 10. 2018

Transparentní 
vedení

Svitavští Piráti 
vyjednávali  
s vedením města  
o zavedení základních 
prvků nutných pro 
transparentní vedení 
města: podklady pro 
zastupitele musí být 
veřejné, hlasování 
při rozhodování musí 
být jmenovité, aby 
bylo patrné, jak který 
zastupitel hlasoval. 
Prosazujeme odpovědné 
rozhodování.

28. 11. 2018

SWAP 

V kreativním prostoru 
“Ve mlejnech” proběhla 
ukázka recyklodílny  
a dámský pirátský  
klub, který vedla  
Lenka Španihelová.

Přebytky z akce 
obdržely charitativní 
organizace.

26. 6. 2018

Zimní údržba

Pirátsky zastupitel 
Miroslav Sedlák 
upozornil na 
zanedbávání  
a nevyhovující stav 
zimní údržby chodníků  
a nevyhovující informace  
o této údržbě  
a požadoval nápravu.

10. 12. 2018

Transparent-
nost výběrové-
ho řízení

Svitavští Piráti 
upozornili na rozpory 
v zadávání výběrového 
řízení na výstavbu 
šaten u tělocvičny 
Šapitó ve Svitavách. 
Stavba byl postavena 
několik měsíců před 
podepsáním smlouvy 
s vítězem výběrového 
řízení. Prosazujeme 
transparenci při 
zadávání veřejných 
zakázek.

30. 1. 2019

Odmítáme 
šikanu  
občanů

Svitavští Piráti 
kritizovali nadbytečnou 
a nefunkční vyhlášku 
o zákazu konzumace 
alkoholu v některých 
částech města. 
Odmítáme zbytečnou 
šikanu občanů.

12. 12. 2018

Elektronický 
hlasovací  
systém

Pirátští zastupitelé 
navrhli změnu Jednacího 
řádu zastupitelstva 
města a prosadili 
zavedení elektronického 
hlasovacího systému.

12. 12. 2018

Veřejná  
jednání

Piráti v Chrudimi 
dosáhli změny jednacího 
řádu městských komisí 
a jejich jednání se tak 
stala věcí veřejnou.

19. 2. 2019

Otevřená  
výběrová  
řízení

Otevřená pirátská 
výběrová řízení do 
komisí a výběrů města 
podle jasných kritérií

10. 12. 2018

3 stipendia

Piráti vypsali 3 
jednorázová stipendia 
pro studenty SŠ  
a VŠ v Pardubickém 
kraji v oblasti vývoje 
otevřeného software, 
hardware a autorských 
děl pod licencí Creative 
Commons

9. 5. 2018

Koaliční 
smlouva

Chrudimští Piráti 
uzavřeli koaliční 
smlouvu a do vedení 
města se dostali dva 
pirátští místostarostové 
Pavel Štěpánek a Aleš 
Nunvář.

31. 10. 2018

Mapa

Pirátských plánů pro 
Pardubice, Ondřej Karas, 
garant pro Smart city

20. 9. 2018

Předražený 
projekt

Pirátští zastupitelé 
upozornili na nadbytečný 
a předražený projekt 
rekonstrukce krytého 
plaveckého bazénu ve 
Svitavách, který při ceně 
242 milionů Kč zatíží 
město dluhem, který se 
bude splácet desítky let, 
o provozních výdajích 
nemluvě. Hlídáme Vaše 
peníze.

25. 12. 2018

POSLEDNÍ DVA ROKY V PARDUBICKÉM KRAJI

Držíme kurz

ChrudimskoPardubicko Českotřebovsko Svitavsko

Vše má svůj počátek, průběh a budoucnost. Přinášíme vám časovou  
linku aktivit našich členek, členů, zastupitelek, zastupitelů  

a všech těch, kteří s námi od roku 2018 v Pardubickém kraji drží kurz.
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2020

Participativní 
rozpočet

Pirátům se podařilo 
v Chrudimi spustit 
městský participativní 
rozpočet, který byl 
jedním z důležitých 
bodů jejich volebního 
programu. Občané 
si tak budou moci už 
v roce 2020 vybrat 
projekty, do kterých se 
bude investovat část 
městských peněz.

25. 11. 2019

Transparent-
nost výběrové-
ho řízení

Svitavští Piráti 
upozornili na rozpory 
v zadávání výběrového 
řízení na výstavbu 
šaten u tělocvičny 
Šapitó ve Svitavách. 
Stavba byl postavena 
několik měsíců před 
podepsáním smlouvy 
s vítězem výběrového 
řízení. Prosazujeme 
transparenci při 
zadávání veřejných 
zakázek.

Transparent-
nost výběrové-
ho řízení

Piráti zpochybnili 
průběh výběrového 
řízení na post ředitelky 
městských Sociálních 
služeb městské 
organizace.

Jejich cílem je, aby 
výběrová řízení byla 
transparentní a na 
výběr kandidátů bylo 
dost času. Prosazujeme 
transparenci při 
rozhodování o zásadních 
záležitostech.

21. 2. 2019

Sběrný dvůr

Piráti v Chrudimi 
prosadili změnu 
otevírací doby Sběrného 
dvora tak, aby více 
vyhovovala občanům  
a umožňovala jim zbavit 
se odpadu zákonným 
způsobem s ohledem na 
životní prostředí.

31. 5. 2019

„Ne“  
předražené 
rekonstrukci

Piráti říkají NE 
předražené rekonstrukci 
fotbalového stadionu 
- 553 mil. Kč, na 
nevhodném místě.

16. 4. 2019

Burza  
podnikatelů

Díky Pirátům proběhla 
v Chrudimi první Burza 
podnikatelů, která 
představuje prostor 
pro vzájemnou výměnu 
informací mezi městem 
a místními podnikateli.

29. 1. 2020

Čistý vzduch

Piráti bojují za čistý 
vzduch v Pardubicích. 
Rada města rozhodla  
v rozporu s rozhodnutím 
zastupitelstva  
a dala přednost zájmu 
uhlobarona před čistým 
vzduchem pro občany, 
kteří ji zvolili. Dobrý 
správce věcí veřejných 
toto neudělá. Chceme 
dýchat zdravý vzduch 
a proto jsme navrhli 
odvolání radních, kteří 
hlasují rozhodují proti 
zájmům občanů.

12. 7. 2019

Ukliďme česko

Do celorepublikové 
akce Ukliďme Česko 
se zapojila naše místní 
sdružení a uklízelo se  
v Pardubicích, Chrudimi, 
ve Svitavách a České 
Třebové

21. 9. 2019

Veřejná  
jednání

Piráti v Chrudimi 
dosáhli změny jednacího 
řádu městských komisí 
a jejich jednání se tak 
stala věcí veřejnou.

19. 2. 2019

Moderní  
správa města

Pirátští zastupitelé 
v České Třebové 
spolupracují při zavádění 
moderních postupů při 
správě města. Pomohli 
jsme s WIFI4EU. 
Pracujeme v městské 
skupině pro SMARTCITY. 
Prosazujeme 
rozklikávací rozpočet.

11. 4. 2019

Pomoc  
Rudolticím

Pirátští zastupitelé 
v Rudolticích pomohli 
občanům vyřešit situaci 
kolem neoprávněného 
záboru příjezdové cesty 
k jejich domům, které 
vedení tiše tolerovalo  
a plýtvalo prostředky 
obce na zbudování 
nesmyslné náhradní 
cesty k jejich domům. 
Piráti jsou na Vaší 
straně.

15. 10. 2019

Zelené srdce

Na jednání městského 
zastupitelstva 
představili Piráti 
koncepci rozvoje 
veřejného prostoru  
s názvem Zelené srdce 
pro Třebovou. Ta 
ukazuje cestu, jak otevřít 
prostor města pro využití 
jejími občany. Piráti dále 
prosazují také zavedení 
participativního 
rozpočtu podobně  
jako v jiných městech. 
Dáváme prostor lidem. 

16. 9. 2019

Dostupné  
bydlení

Piráti prosazují 
dostupné bydlení  
formou výstavby 
městských bytů.

13. 5. 2019

Názory 
občanů

Piráti bojují za to, 
aby při rekonstrukci 
na sídlišti Dukla (ulice 
Devotyho) byl vyslyšen 
hlas občanů. Dobrá 
radnice při rozhodování 
vždy zohledňuje názor 
občanů. 

28. 6. 2019

Pracujeme 
otevřeně

Počínaje lednem 2020 
pirátští místostarostové 
předkládají každý měsíc 
souhrn vykonané práce 
za daný měsíc. Na naši 
práci je vidět.

17. 2. 2020

Griloviště

V Pardubickém pátém 
obvodě Piráti prosadili 
možnost občanů vyjádřit 
se k umístění grilovišť na 
území obvodu. Návrhy 
byly předány vedení 
městského obvodu.

7. 1. 2020

Držíme kurz
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Z občana zastupitelem
Co čeká člověka,který uspěje ve volbách?

Loni v říjnu přišlo na pardubickou politickou 
scénu malé zjevení. S minimálním rozpočtem 

na kampaň a díky velkému zapojení desítek dobro-
volníků tu Piráti získali třetí největší počet mandátů 
a náhle se stali významnou silou. Důvěra voličů 
změnila osud několika aktivním občanům, kteří 
se v pirátských barvách stali zastupiteli krajského 
města, městských obvodů i okolních obcí. V povo-
lebním vyjednávání nakonec zamířili do opozice,  
i z ní se ale už rok dokážou podílet na chodu města 
a na rozhodnutích, která ovlivňují život lidí v deva-
desátitisícových Pardubicích i jejich blízkém okolí.

Asi největší zápřah představuje zastupitelstvo města. “Mám-
-li srovnat městské a obvodní zastupitelstvo, jedná se o úplně 
jinou práci,” srovnává Ondřej Karas, zastupitel města i šestého 
obvodu. “Velké” zastupitelstvo se schází každý měsíc mimo 
července a srpna, kdy mají zastupitelé prázdniny. Na programu 
mívá třicet bodů, jednání začíná ve tři odpoledne a končí po 
šesti až sedmi hodinách.

JÍT SI TO JEN ODSEDĚT BY MI 
SVĚDOMÍ NEDOVOLILO

Pro primátora a jeho náměstky představuje tato práce hlavní 
zaměstnání, po volbách se stávají uvolněnými zastupiteli. To 
znamená, že je zaměstnavatel musí pro službu obci uvolnit  
a držet jim pozici po dobu jejich čtyřletého funkčního období. 
Všichni ostatní členové zastupitelstva (v Pardubicích je jich 
39) jsou neuvolnění. Vedle zastupitelování mají svá běžná 
zaměstnání. Odměna pro ně je spíš symbolická. “Myslím, že 
sečteno podtrženo mi politika zabere tak 50 hodin za měsíc. 
Celkem dostanu od města měsíčně 5 500 Kč,” odhaduje Vojtěch 
Jirsa. Ten pirátské barvy hájí ve velkém zastupitelstvu, kde je 
rovněž místopředsedou dopravní komise. Na prvním městském 
obvodu pak předsedá kontrolnímu výboru. Podobně odhadují 
časovou náročnost i jeho straničtí kolegové.

Někteří zastupitelé náročnost výkonu funkce řeší po svém. 
“Uvědomil jsem si, že většina zastupitelů toho vlastně moc 
nedělá. Prostě si chodí zastupitelstvo odsedět, čest výjimkám,” 
konstatuje Jirsa. Všímá si toho i Filip Vařecha, pirátský zastu-
pitel na pátém pardubickém obvodu. “Velká část politiků svoje 
funkce vykonává ryze formálně,” popisuje, co ho po nástupu do 
funkce opozičního zastupitele překvapilo. Sám však dodává: 
“Také bych to tak mohl dělat, ale měl bych špatné svědomí, že 

PARDUBICKO

Do čela kandidátky do krajských voleb, které se budou konat 2. a 3. října tohoto roku, jsme vybrali osobnos-
ti, které pracují na radnicích vašich obcí a měst. Tito kandidáti se dlouhodobě věnují oblastem, se kterými 
mají dlouhodobé zkušenosti, a mohou tak do krajského zastupitelstva přinést nové pohledy a myšlenky. 
Kandidátky a kandidáti žijí a pracují, stejně jako vy ve městech a obcích Pardubického kraje, kde se dlouho-
době věnují práci pro občany, a to jak na radnicích a nebo při výkonu svého zaměstnání.

V pardubickém okrese můžete mezi čelními kandidáty najít sezemického zastupitele a datového analytika 
Filipa Mezeru. Ten je mimo jiné i trenérem nejmladší fotbalové kategorie v místní tělovýchovné jednotě.  
V krajském zastupitelstvu se chce věnovat oblasti sportu. Rád by zmapoval a zpřehlednil rozdělování do-
tačních titulů v oblasti sportu a pomocí příkladů dobré praxe pomohl zlepšit financování sportu v kraji. Moc 
dobře si uvědomuje, že sport začíná na amatérské úrovni, a proto by rád pomohl akcím a spolkům, které 
nemají odpovídající zázemí, jako jsou občanské akce, malé sportovní kluby, skauti nebo hasiči, a přitom jsou 
pro své okolí nenahraditelné Kromě sportu by koordinoval spolupráci napříč jednotlivými krajskými odbory.

Z pardubického okresu pochází také pardubická zastupitelka Lenka Španihelová, pro kterou je zásadní, 
aby kraj nabízel nejen svým občanům, ale i návštěvníkům bohatou kulturní nabídku, která osloví lidi napříč 
generacemi a bude přístupná všem. Lenka si uvědomuje, že pokud nebude mít kultura komunitní přesah 
a  nebude podporována nezávislá kultura, tak se kulturní aktivity a akce mohou omezit pouze na nutnou  
a spotřební kulturu, která lidem nepřináší mnoho nových myšlenek a podnětů.

Třetím kandidátem z Pardubicka je Matěj Karas. Matěj se dlouhodobě věnuje sociální problematice  
a v současnosti působí v projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, který je zaměřen na monitoring 
ústavní péče o děti. Zároveň pracuje jako mediátor v rodičovských konfliktech. Jeho hlavním tématem je 
tedy péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Jak sám Matěj říká: „Většina rodin nepotřebuje nějakou intenzivní 
podporu, aby to fungovalo. Vždy tu však budou rodiny, které potřebují podpořit více, aby se tam děti cítily 
bezpečně a mohly vyrůstat doma. Rád bych tak přispěl k co nejlepšímu fungování sociálních služeb u nás  
v kraji.“

Naši kandidáti v pardubickém okrese mimo jiné dlouhodobě spolupracují s občany, kteří se angažují  
v různých tématech. Mezi ně třeba patří podpora občanských iniciativ, jako je referendum o rekonstrukci 
pardubického letního stadionu nebo zamítnutí výjimek na vypouštění emisí oxidů dusíku a rtuti pro Elektrár-
nu Chvaletice nebo zapojení občanů do hlasování o umístění grilovišť ve svém městském obvodu. 

by tam místo mě mohl být někdo aktivnější. Proto se snažíme 
přicházet s novými věcmi i z opozice.” Vařecha je zastupitelem 
na městském obvodě, v posledním roce se zasadil o změnu 
jednacího řádu, hledá také řešení pro protihlukovou bariéru 
v dukelském lesoparku. Vedle práce na obvodě je členem 
městské komise pro strategii a Smart city a pracovní skupiny 
pro IT. Komise se schází jednou měsíčně, pracovní skupina  
i častěji. Na tyto oblasti se zaměřuje mimo jiné proto, že jsou 
mu profesně blízké. Pracuje jako webový vývojář, s Piráty 
vyvíjel i oceňovaný web socialnisystem.pirati.cz. 

ZÁPOLENÍ PIRÁTŮ SE 
ZASTUPITELSKÝMI “KOVBOJI”

Hlavní odpovědnost za vedení města nese koalice, vedená  
v současnosti hnutím ANO. Piráti mají v opozici za úkol 
vedení kontrolovat a upozorňovat, když dělá, co nemá.  
V omezené míře je také možné z opozice přicházet s vlastními 
návrhy. „Jako zcela zásadní se ukazuje schopnost spolupráce  
a naslouchání, pořád věřím, že to jde i bez bojů a ostrých 
loktů,” popisuje pirátská zastupitelka Lenka Španihelová. Po 
nástupu do politiky začala také více vnímat práci úředníků. 
“Dříve jsem vnímala především konkrétní výstupy zastupitel-
stva. Teď vidím, že za výstupy politiků stojí velká a mravenčí 
práce úředníků.” Zároveň však podotýká, že veřejnost je do 
rozhodování zapojovaná mnohem méně, než čekala. S tím 
souhlasí i její kolegyně z velkého zastupitelstva, Pirátka Ivana 
Böhmová: “Zvenku fungování města vypadá neproniknutelně  
a nedivím se lidem, kteří mají pocit, že sami nic nezmůžou. 
Přitom existuje spousta možností, jak se k veřejným věcem 
vyjadřovat nebo je ovlivnit.” Jako efektivní způsob občanům 
doporučuje kontaktovat své zastupitele. Takovou cestu obvykle 
využívá překvapivě málo lidí. Zapojování občanů tvoří jeden 
z pilířů pirátské politiky. V pracovní skupině pro strategii a 
Smart city úspěšně pohled města posouvá Pirát Vařecha.

Vedení města vnímá po zkušenosti “zevnitř” kritičtěji  
i Vojtěch Jirsa. “Udivuje mě, s jakou lehkostí se rozhoduje  
o veřejných prostředcích stylem milion sem, milion tam,” po-
pisuje. “Jsem z firmy zvyklý všechno dobře rozmyslet, zpraco-
vat analýzu, vyčíslit, uchopit, rozmyslet, posoudit varianty.”  
V zastupitelstvu je však často situace jiná. Jen zřídka se zvažují 
priority na základě nějakých objektivních kritérií nebo se zjiš-
ťují potřeby veřejnosti. “Někteří politici jsou jako kovbojové, 
kolty mají proklatě nízko a střílí od boku. Prásk… Letní stadion 
za půl miliardy, prásk… silnice sem, prásk… silnice tam. Tito 
lidé nestojí o jasné určení priorit a dlouhodobé koncepce, které 
by jim znemožnily střílet od boku.” V důsledku toho se pak 
nedaří realizovat důležité projekty. Jirsa v lednu na zastupi-
telstvu prosadil, aby se projekty města sledovaly v přehledné 
a veřejně dostupné tabulce. O lepší projektové řízení se stará 
také v “cykloskupině” náměstka pro dopravu.

Přes velkou časovou náročnost a náročná vyjednávání hod-
notí pirátští zastupitelé novou zkušenost pozitivně. Kromě 
možnosti přímo ovlivňovat život ve svém městě jim tato práce 
přinesla i nové výzvy. “Politik musí mít nastražené oči a uši pro 
běžná témata mezi lidmi a být empatický, zajímat se o názory 
odborníků, akademiků a nějak kriticky a kreativně to přetavovat 
v praktická rozhodnutí,” shrnuje zastupitelka Ivana Böhmová.

zleva Vojta Jirsa, Lenka Španiehelová, Ondřej Karas, Filip Vařecha, Iva Böhmeová, Jan Hrubeš

ZAPOJTE SE DO VEŘEJNÉHO DĚNÍ  
V OBLASTI, KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ. PIRÁTI 
JAKO JEDINÍ SESTAVUJÍ PORADNÍ 
EXPERTNÍ TÝMY, VE KTERÝCH PROBÍHÁ 
ODBORNÁ DISKUSE K AKTUÁLNÍM 
TÉMATŮM NAŠICH MĚST A OBCÍ. JEJICH 
ČINNOST JE ČISTĚ DOBROVOLNÁ  
A NEZÁVISLÁ NA STRANICKÉ KNÍŽCE 
– V TÝMECH MŮŽETE POTKAT PIRÁTY, 
NESTRANÍKY I ČLENY JINÝCH STRAN.
KONTAKT: IVANA.BOHMOVA@PIRATI.CZ

PARDUBICE.PIRATI.CZ      FACEBOOK.COM/PIRATIPARDUBICE
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Pirátská strana a její chrudimští zastupitelé již před volbami  
poukazovali na nevýhodnou situaci, kdy město je nuceno nakupovat 

vodu od smluvního provozovatele, rakouské firmy VS Chrudim a.s., 
a to až do roku 2030. Piráti ovšem zastávají názor, že obce a města by 
měly vodu kupovat od firem, které vlastní samosprávy nebo stát. Nyní 
totiž z naší krajiny neodtékají jen peníze, ale vzhledem k nemožnosti 
získání dotací a zastavení investic, také samotná voda.

Aktuální politika některých zájmových skupin, která se naplno projevila na valné 
hromadě vlastníka vodovodních a kanalizačních sítí VaK Chrudim v červnu 2019, 
směřuje k tomu, aby byla za deset let smlouva Rakušanům opět prodloužena. Občanům 
Chrudimska tak reálně hrozí, že budou i nadále drženi jako rukojmí soukromých 
obchodních zájmů. Ačkoliv je město Chrudim největším akcionářem ve společnost 
VaK Chrudim a.s., tak jeho nominovaný zástupce nebyl zvolen valnou hromadou 
do představenstva a ztroskotala i kandidatura krajského předsedy Pirátů Daniela 
Lebdušky do dozorčí rady.

Cílem této šarády je zachovat stávající status quo a připravit půdu pro zahranič-
ní VS Chrudim i do budoucna. V mezičase zatím dochází k závažným škodám.  
Ve městě byly pozastaveny investiční akce VaK Chrudim, což je nevyhnutelný důsledek 
stavu, kdy se město nemůže spolupodílet na rozhodování o vlastní vodě. Chrudim 
má nejstarší vodovodní a kanalizační síť v regionu a tato síť nutně potřebuje obnovu.  
Pro představu - rozsah ztrát ve vodovodní soustavě v Chrudimi dosahuje až 20 % 
vody. Ve VaK Chrudim si jsou havarijní situace vědomi, ale neřeší ji. Přitom provozo-
vání sítě rakouskou firmou znemožňuje městu i čerpání dotací potřebných k opravě.

Piráti upozorňují na nutnost zahájit jednání mezi oběma smluvními stranami 
tak, aby byla připravena půda pro převzetí kontroly měst nad svým vodovodním 
a kanalizačním systémem, jako tomu bylo před rokem 2005. Rozbít tento účelový 
monopol vytvořený pro VS Chrudim a.s. ale nebude snadné. „Rozum zůstává stát nad 
motivací jednotlivých akcionářů, zejména starostů měst Hlinska, Heřmanova Městce 
a Luže. Proč tento monopol podporují, když je nad slunce jasné, že tento model je pro 
jednotlivé obce výrazně nevýhodný a že díky tomu platí lidé opravdu vysoké vodné  
a stočné. Zároveň kvůli tomuto modelu nedosáhneme na dotace, které bychom  
jinak mohli čerpat z EU nebo od našich ministerstev,” říká chrudimský zastupitel 
Daniel Lebduška. 

A k situaci se vyjádřil i místostarosta Chrudimi za Piráty Aleš Nunvář, který nastínil 
další cíle: „Náš plán je prosadit zástupce Pirátů do dozorčí rady i představenstva VaK  
a dále připravovat neprodloužení smlouvy s rakouskou firmou. V první řadě nám jde 
o navrácení vody do rukou chrudimských občanů.”

JAK VYPADÁ STŘET ZÁJMŮ RAKOUSKÉHO PROVOZOVATELE?
V Zaječicích na Chrudimsku se rozhodli pořídit novou kanalizaci. Starosta obce, 

aniž zvažoval a nechal posoudit jiné řešení, zadal zpracování prvotní projekto-
vé dokumentace právě rakouské společnosti VS Chrudim, která navrhla odvádět 
splašky až do 12 km vzdálené Chrudimi. A to v souladu s plánem rozvoje vodovodů  
a kanalizací (PRVK), dokumentem Pardubického kraje plánujícím odkanalizování 
celého regionu. Jenže schválit dokumentaci musel vlastník sítě VaK Chrudim a.s., 
pro něhož ale technické posouzení zajišťuje smluvní partner VS Chrudim a.s., který 
s největší pravděpodobností bude následně kanalizaci i provozovat.

„Zde máme názorný příklad systému, kdy je rakouský vlastník u návrhu řešení, jeho 
povolení i konečného provozování s následným odvodem zisku za hranice ČR. Opravdu 
jsem jediný, kdo to považuje za střet zájmů?” ptá se Aleš Nunvář. 

Závěrem snad jen poznámka, že Zaječice na dotaci cca 65 %, na rozdíl od Chrudimi, 
dosáhnou. Jenže kvůli absenci zvážení jiných řešení, např. samostatné čističky v obci, 
jim zbude jen suchý potok, v němž mohlo téci po vyčištění cca 80 m³ vody denně. 
A to vše v době, kdy usilujeme o návrat vody do krajiny. Ta se místo toho odvádí 12 
km do Chrudimky, pak do Labe a v Hamburku až do moře.

V okrese Chrudim působí náš lídr, krajský předseda a zastupitel města Chrudim Daniel 
Lebduška. Dan se zaměřuje na hospodářský rozvoj, podnikání a finance, které mu jsou 
blízké díky vzdělání a profesním zkušenostem

„V následujících měsících to budou opravdu důležitá témata, neboť se budeme vy-
pořádávat s následky COVID-19 krize a souvisejících vládních opatření. Bude potře-
ba revidovat krajské investice, stejně tak agendu krajského úřadu, aby se krajský úřad 
mohl stát efektivním spojencem podnikatelů a živnostníků, které tato opatření zasáhla 
a dokázal opravdu pomoci s restartem ekonomiky,” tvrdí Lebduška. „Jsem připraven 
již nyní pomoci s prací nad úpravami rozpočtu, pokud o to bude současná rada kraje 
stát. Případně stínovat rozhodnutí zastupitelstva i mimo zastupitelskou lavici po jejich 
vydání. Bohužel zde kraj pokulhává, protože podklady pro jednání zastupitelstva nezve-
řejňuje dopředu.”  

Na Chrudimsku kandiduje i garantka oblasti zdravotnictví Andrea Linhartová.  
Andrea se chce v krajském zastupitelstvu věnovat otázce zajištění dostupnosti lékařské 
péče, optimalizaci sítě zdravotnických zařízení a jejich financování. Velmi podstatným  
bodem je i propojenost či návaznost zdravotní a sociální péče. Obě oblasti spolu úzce 
souvisí a naším cílem je zajistit jednoduchý a přehledný systém péče pro občany.  
“V současnosti člověk běhá od čerta k ďáblu, aby získal potřebné informace. Není při 
tom nic složitého na tom, vytvořit pro nás všechny přehledný a dostupný informační 
systém, a i to je jednou z povinností kraje,” uvádí Andrea. 

Na chrudimské radnici se Pirátům ve vedení města povedlo prosadit například měst-
ský participativní rozpočet, ve kterém mohou občané rozhodovat o menších investicích  
města. Dále se věnujeme problému vlastnictví vodárenské společnosti a stanovení  
přiměřených cen za vodu a řadě dalších témat, která se týkají občanů Chrudimska.

CHRUDIMSKO
Piráti válku o chrudimskou 
vodu nevzdávají, chtějí ji 
vrátit do rukou místních

Pod tímto názvem můžete najít sérií 
událostí konaných na Chrudimsku  

a Pardubicku. Jedná se o výměnný  
obchod, ve kterém nedochází k manipu-
laci s penězi. Hlavní myšlenkou swapu  
je výměna - a to především oblečení,  
obuvi, hraček a mnohdy i knížek či drob-
ných domácích potřeb. První pirátský 
swap Pardubického kraje organizovala 
Nikola Štěpánková společně s Pirátkami  
z Pardubic, a to více než před rokem.  
Nyní už je swap skoro tradicí.

„Impulsem k pořádání swapu pro mě bylo  
zjištění, jak mnoho oděvů, které jsou v dobrém  
stavu a mohou dále dobře posloužit, končí  
na skládkách,“
říká Nikola  Štěpánková a dodává:

„Zároveň mě zaujal počet blešáků a bazárků, 
které se v mém okolí konaly. Lidé o ně měli a stále 
mají velký zájem, ale práce spojená s oceněním věcí 
a následnými transakcemi může leckoho odradit. 
A pak jsem se dočetla o SWAPu, který proběhl v 
Praze. Ta myšlenka mě nadchla.“

První swapy se konaly pod „pirátskou vlajkou“ 

jak v Pardubicích, tak v Chrudimi. Jejich obliba je 
na vzestupu. Místa konání se různí, což zaručuje 
oslovení různých sociálních a věkových skupin 
a kategorií. V Chrudimském Mama klubu, jsou 
to především maminky.

„Sama jsem rodičem a tempo, jakým potom-
ci rostou, nezastavíš. Stává se, že na swapu tak  
máme i úplně nové věci, které děti nestihly  
ani obléknout,“
podotýká Pirátka z Chrudimi.

Piráti jsou stranou, která dbá na udržitelnost  
a péči o životní prostředí, a tak i tento druh  

„obchodu“ souzní s naší politikou. Tyto akce 
zároveň potvrzují pirátské heslo „sharing is ca-
ring“, což ve volném překladu znamená „sdílení 
je aktem lásky“.

Nepotřebné kousky totiž putují dál, ať už na 
Červený kříž nebo, ty nejmenší, do porodnic. 
V Chrudimi krom swapů funguje např. i Re-use 
centrum, kde můžete za drobný poplatek koupit 
věci, které jiní už nepotřebují. Otevření Re-use 
centra se podařilo prosadit i díky Pirátům.

Sdílení je aktem lásky.

Nenakupuj - swapuj
jednoduše vyměňuj

CHRUDIM.PIRATI.CZ FACEBOOK.COM/CESKAPIRATSKASTRANACHRUDIM

Aleš Nunvář 
Místostarosta města Chrudim

Daniel Lebduška 
Zastupitel města Chrudim
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ČESKOTŘEBOVSKO 
Na kandidátce do krajských voleb v okrese Ústí nad Orlicí kandiduje za Piráty Andrej Ramašeuski. Andrej 

je specialistou v oblasti počítačových systémů a rád by tyto systémy využil při efektivní správě kraje. Záro-
veň je, mimo jiné i kvůli pronásledování, kterému byl v minulosti vystaven, rozhodným zastáncem svobody  
a dalších vymožeností, které demokracie přináší. Andrej zkrátka ví, jak to funguje, když demokracie nefunguje. 

Z České Třebové je pirátský zastupitel Jiří Ducháček. Jako IT manažer a auditor se zabývá systémy řízení  
a jeho krajskými tématy jsou dopravní problematika a bezpečnost. „Rád bych začal více užívat chytrá řešení, 
která efektivně dosahují úspor bez snížení dopravní obslužnosti,“ vysvětluje Jiří Ducháček. V České Třebové 
se snaží prosadit otevřená data a využití open source SW v rámci SMARTCity. „Obíhat mají zkrátka data, ne 
lidé.“

Třetím kandidátem z Českotřebovska je Jaroslav Lainz. Pracuje jako speciální pedagog s dětmi s porucha-
mi chování. Jeho tématem je tedy školství a chce se věnovat především tomu, aby učitelé na školách byli 
kromě výuky dětí také schopni adekvátním způsobem řešit další problémy, se kterými se děti a jejich rodiče 
potýkají.

Piráti v České Třebové spolupracují při zavádění moderních technologií do správy města. Navrhli také kon-
cepci Zelené srdce pro Třebovou, která ukazuje možnosti jak pracovat s veřejným prostorem, a snaží se  
o prosazení participativního rozpočtu. Piráti zde působí i na menších obcích, jako Rudoltice nebo Sedlišťka.

chceme, aby se děti  
těšily do školy.

V programu Pirátů pro krajské volby se v oblasti 
školství objevuje i kapitolka nazvaná „Inter-

vence, prevence a sociální práce ve školách a škol-
ských zařízeních“. Co si pod tímto pojmem můžeme 
představit? Proč by se něco jako sociální práce mělo 
objevovat ve škole, kde by se přece mělo učit? Zkusme 
si k tématu něco říci.

Školy, včetně těch mateřských, jsou prostředím, kde (kromě 
rodiny) děti tráví nejvíce času. Je proto nutné zajistit jim ve 
školách bezpečné prostředí a pomoc v případě, že ji potře-
bují.

Škola je jedinečná v tom, že s dítětem pracuje dlouhodobě 
a třídní učitel nebo učitelka bývají zpravidla jedněmi z prv-
ních mimo rodinu, kteří si všimnou, že s dítětem nemusí být 
něco v pořádku. Školy jsou tedy v první řadě institucí, které 
mají šanci pomoci

 
CO CHCEME?

Chceme, aby každý učitel měl možnost se v případě pode-
zření na výukové, výchovné nebo sociální problémy dítěte  
v rámci školy obrátit na kompetentního kolegu, který mu po-
může daný problém řešit.

Chceme, aby se na školu rodiče mohli obrátit nejen v pří-
padě výukových problémů, ale i s výchovnými problémy, 
problémy v chování, podezřením na šikanu nebo  jinými ri-
zikovými jevy.

V takovém případě ve škole musí být dostupný kompetentní 
odborník, který problémy dítěte s rodiči řeší a dokáže přitom 
účinně spolupracovat s pomáhajícími organizacemi a služ-
bami i mimo resort školství, nebo případně dokáže rodiče 
odkázat na službu, která umí s daným problémem pracovat.

Chceme, aby problémy dítěte a rodiny byly řešeny ve spo-
lupráci všech zainteresovaných stran, ne jen v úzkých manti-
nelech jednotlivých resortů.

CO K TOMU POTŘEBUJEME?
Potřebujeme, aby na každé škole byl minimálně jeden pra-

covník, který se velmi dobře orientuje v tom, které služby 
a které organizace v daném místě pracují a s jakým typem 
problémů mohou pomoci. 

Potřebujeme, aby se tito pracovníci orientovali ve službách 
a činnosti všech potřebných odvětví, tedy nejen školství, ale 
také sociálních věcí a zdravotnictví.

Takový pracovník by měl mít reálně kontakty na pedago-
gicko-psychologickou poradnu, střediska výchovné péče, 
dětské psychiatry, nízkoprahová centra pro děti, sociální 
služby a další organizace, a měl by vědět kterou organizaci 
rodičům v jejich případě doporučit.

JAK TO CHCEME UDĚLAT? 
Budeme prosazovat, aby jednotlivé krajské koncepce z ob-

lasti školství, sociálních věcí a zdravotnictví byly navzájem 
propojené a navazovaly na sebe. Resorty musí při pomoci 
dětem i rodičům spolupracovat.

Budeme prosazovat, aby školská poradenská pracoviště 
(ŠPP), která již formálně existují na každé škole, pracovala 

Chytré obce
Obecní rozhlas je důležitým zdrojem informo-

vání občanů o obecním životě, který neztrácí 
význam ani v době rozšíření masmédií a interne-
tu – internet nemusí být  vždy dostupný, obzvlášť  
v krizových situacích. Navíc centrální média nemusí 
mít zájem o dění v malých lokalitách.

Proto je provozován většinou obcí v České republice.  
Povinnost obce provozovat rozhlas není výslovně uložena, 
nicméně na ně odkazuje zákon o krizovém řízení.

Pracuji ve firmě, která, mimo jiné, provádí modernizaci 
obecních rozhlasů v malých obcích, proto se zaměřuji na 
specifiku provozu hlavně menších rozhlasových systémů. 
Ty jsou postaveny na různých technologiích, nejčastěji  
se jedná o 100V drátový systém s reproduktory, nebo síť 
autonomních hlásičů v FM pásmu.

K modernizaci rozhlasu přispívám vývojem hardwaru  
a řídícího softwaru k ovládání existujících rozhlasových 
systémů. V rámci určité zpětné kompatibility se dají tyto 
nově vyvinuté technologie připojit ke starému drátovému  
rozhlasu. Dále umožňují komfortní přípravu relací  
z jednotlivých nahrávek na počítači, plánování vysílání  
na určitý čas, archivaci odvysílaných relací s možností  
zveřejnění na obecním webu. U bezdrátových rozhlasů  
navíc řeší problémy diagnostiky sítě hlásičů. Celé řešení  
je - samozřejmě - postavené na otevřeném hardwaru  
a softwaru.

Andrej Ramašeuski 
Zastupitel obce Radhošťě

jako funkční prvek. Prvním krokem je, aby učitelé zapojení 
do fungování ŠPP měli čas, prostor a motivaci se této práci 
odpovídajícím způsobem věnovat. 

Budeme podporovat a motivovat ředitele škol k tomu, aby 
vytvářeli prostor pro fungování ŠPP a vnímali je jako důleži-
tou a potřebnou součást fungování školy.

Budeme prosazovat pravidelné vzdělávání pedagogů půso-
bících na školských poradenských pracovištích.

Budeme prosazovat, aby se na úrovni jednotlivých obcí  
s rozšířenou působností setkávali pracovníci místních škol  
s organizacemi, které se v daných lokalitách věnují práci s dět-
mi. Tato setkání mohou sloužit třeba ke vzájemnému vzdělá-
vání a informování se. Podstatná je ale jiná věc. Jak ukazují 
zkušenosti, při takových (na první pohled možná zbytečných) 
setkáních pracovníci škol získávají reálnou představu o tom, 
která organizace jim může pomoci a s jakými konkrétními 
problémy. Získávají osobní kontakty a vědí na koho se obrátit 
v dané organizaci. Získávají přiměřené sebevědomí a jistotu 
při orientaci v problematice. Znalost pomáhajících organiza-
cí napříč všemi resorty v dané obci je klíčem k tomu, aby se 
dětem i rodičům dostala odpovídající pomoc včas.  

Všichni se těšíme ze školních úspěchů našich dětí. Mnohdy 
nás proto ani nenapadne, že by jim mohl hrozit nějaký pro-
blém. Ve chvíli, kdy podobná situace nastane, je potřeba ta-
kový problém včas zachytit a odpovídajícím způsobem řešit. 

Jako Piráti se vynasnažíme, aby se Vaše děti i vnoučata do 
školy těšily a považovaly ji za svůj druhý domov. Chceme ze 
vzdělávacích institucí vytvořit prostředí zajímavé, plné infor-
mací, ale hlavně bezpečné. 

Jaroslav Lainz 
Česká Třebová

Piráti z České třebové  
věnovali do domova pro  

seniory počítač Raspberry
Na konci roku 2019 předali českotřebovští Piráti 

malý dárek do domova seniorů v České Třebové. 
Oním dárkem je počítač Raspberry PI 4 s operačním 
systémem Raspbian, který je založen na svobodném 
(open source) software.

Projekt jsme realizovali ve spolupráci s ředitelkou Sociál-
ních služeb  JUDr. Peterkovou  a rádi bychom tak pomohli  
s bouráním stereotypu, že počítače jsou pouze pro mladé.

Chceme třebovským seniorům rozšířit možnost kontaktu  
s okolním světem. Obyvatelé domova tak budou moci napří-
klad sledovat streamovaná videa a přenosy, které je zajímají.

Jde i o další ze způsobů, který rozšíří možnosti napl-
ňování práva na informace a společenský život. K tomu  
dodává garant projektu, českotřebovský zastupitel za Piráty   
Jiří Ducháček:

„Chtěli bychom tímto způsobem jednak pomoci zpestřit život 
obyvatel domova a také umožnit kontakt například se seniory 
v jiných domovech. Toto zařízení umožní “být při tom” na-
příklad v případě konání koncertu nebo jiné společenské akce  
v jiném domově nebo na jiném místě. Vnímáme tento krok 
také jako počátek další spolupráce se Sociálními službami i na 
jiných užitečných projektech.”

 Jiří Ducháček 
Zastupitel města České Třebové
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Sucho v krajině 

zaměřeno na Rosničku
Sucho tu s námi v České republice je a patrně jen 

tak nezmizí. Je důležité vnímat ho jako změnu 
klimatu dlouhodobého charakteru spíše, než jako 
stav počasí, který se střídá v rychlejším tempu. 

Klima je úzce provázaným systémem přírodních cyklů, 
které (pokud jsou narušeny zásahem člověka či přirozeným 
vývojem) mají tendenci k dlouhodobému průběhu až k po-
zitivní zpětné vazbě. To zjednodušeně znamená, že nedosta-
tek vody v krajině vede k nedostatku vody, která by se mohla  
odpařit, a následně i k poklesu srážek, dešťů. Před tímto 
faktem nemá cenu zavírat oči, není však třeba ani panikařit.  
Ta změna je zde a my se na ni musíme připravit.

Suchem či stavem nedostatku vody v  krajině se rozumí 
hydrologické sucho jako výkyv hydrologického cyklu, kte-
rý vzniká zejména v důsledku deficitu srážek a projevuje se 
poklesem průtoků ve vodních tocích a hladiny podzemních 
vod. Obecně jde o dočasný nebo dlouhodobý nedostatek 
vody, který má negativních dopad na základní společen-
ské potřeby, na vodní útvary a na hospodářskou činnost.  
Současný stav v  České republice je nejhorší za posledních 
500 let. Trvá od roku 2015 a jeho konec je prozatím v nedo-
hlednu. Pozitivní bilance srážek zůstává pouze v  horských 
oblastech, nejvíce ohrožené jsou naopak ty níže položené.

V  Pardubickém kraji tak situaci můžeme označit jako 
středně vážnou. I tak se ovšem dosud spíše abstraktní pojem 
sucho projevuje stále více v konkrétní podobě. V roce 2018 
došlo na několika místech k totálnímu úhynu rybích osádek 
v rybnících. Jedním z nich byl i modrozelený klenot města 
Svitavy – rybník Rosnička.

KDO SE PŘIZPŮSOBÍ, VYHRAJE
Nedostatečný přítok okysličené vody společně s  vysoký-

mi teplotami vedly v daném roce ke katastrofě. Bohužel to  
nebyl pouze ojedinělý výkyv. Čeká nás změna krajiny  
a nutně i změna přístupu hospodářů k práci s krajinou  
s ohledem na nové měnící se klimatické podmínky. Stej-
ně jako budeme muset změnit dlouhodobě neudržitelné  
smrkové monokultury či nijak neohraničená pole na vodu 
náročných plodin, změní se situace i v rybníkářství. 

Podle odborné studie lokální situace týmu prof. ing. Blaho-
slava Maršálka CSc. je z tohoto pohledu důležité omezit vý-
sadbu bentofágních ryb (kapr, cejn, karas), přičemž by bylo 
zásadní chybou vysadit amura bílého, který likviduje vod-
ní vegetaci a dále tak přispívá ke zhoršování kvality vody. 
Na vině jsou ovšem i další faktory. V číslech to studie uvádí 
následovně: 10 % jde na vrub zemědělství, 30 % znečištění 
z obce Javorník, 30 % sedimentu a rybochovnému opatření 
a 30 %  (v  létě na úkor ostatních faktorů i více)  znečištění, 
které je způsobeno rekreační a obytnou zástavbou a lidskými 
aktivitami v intimním okolí (300 m kolem břehů).

Je tedy důležitý komplexní postup obce s  rozšířenou pů-
sobností Svitavy, rybářského svazu, ale také i zodpovědný 
přístup rekreantů. Není nadále možné chovat se ke svému 
okolí ledabyle, ať už kvůli finančnímu zisku či prostě kvůli 
vlastní lhostejnosti.
PŘIJATÁ OPATŘENÍ A SOUČASNÝ VÝVOJ SITUACE

Radnice se rozhodla jít cestou nízkonákladových řešení za 
využití přírodních procesů. Ty jsou sice méně účinné, ale 
zato šetrnější k samotnému rybníku. Mezi ně patří instalace 
plovoucích ostrůvků s vodní vegetací, které spotřebují pře-
bytečné živiny a provzdušní vody. Je důležité vrátit ekosys-
tém do stability, která byla narušena hospodářskou činností, 
tak, aby se obnovily samočistící procesy založené na činnosti 
rostlin a mikroorganismů. Dále jde o aplikaci probiotických 

Otevíráme radnici
Dlouhodobě se snažíme občanům přinášet 

informace ze svitavské radnice. Podařilo 
se nám prosadit pořizování videozáznamů  
z jednání zastupitelstva města. 

Zpočátku to nebylo vůbec snadné. Radnice video 
(a zejména pořizování záznamů) vytrvale odmí-
tala. Několik let jsem chodil na zastupitelstvo vy-
sedávat s kamerou a video pořizoval svépomocí.  
Po komunálních volbách v roce 2018 se nám podařilo 
situaci změnit. Přesvědčili jsme ostatní zastupitele  
a veřejnost tak má možnost kontrolovat, jakým  
způsobem jimi volení zástupci rozhodují.

Rádi bychom prosadili i zveřejňování podkladů pro 
jednání zastupitelstva - tedy materiálů, na jejichž zákla-
dě se zastupitelé rozhodují. Zatím to děláme svépomocí 
a materiály před jednáním zastupitelstva zveřejňujeme 
sami. Věříme, že se nám do budoucna poda ří, aby tuto 
službu občanům zajišťovala sama radnice.

Oblastí, ve kterých se chceme i nadále angažovat, je 
však celá řada. Budeme například usilovat o zpřehled-
nění hospodaření města pomocí aplikace CityVizor. 
Moderní technologie chceme využívat maximálně 
efektivně a ve prospěch občanů.

Vojtěch Fadrný 
Zastupitel města Svitav

Svitavsko
Čelní pirátskou kandidátkou do krajských voleb 

ve Svitavách je městská zastupitelka a středoškol-
ská učitelka Libuše Vévodová. Jako pedagožka  
zastává zásadu, že dítě má být rodinou milováno  
a pedagogem respektováno. Jako zastupitelka  
považuje za důležité především zájem o problé-
my voličů a jejich řešení. Chtěla by se věnovat té-
matu racionálně vedené sítě škol zřizovaných 
krajem tak, aby byla v rovnováze dostupnost žá-
daných typů škol a jejich financování. Bude prosa-
zovat úzkou spolupráci mezi všemi typy středních 
škol a ráda by zařídila mimo jiné i možnost získání  
výučního listu absolvováním příslušných kurzů.

Piráti na Svitavsku a jejich příznivci pracují v obec-
ních a městských zastupitelstvech - například ve 
Svitavách nebo v Moravské Třebové. Věnují se  
především tématům řádného hospodaření  
a účelného vynakládání městských peněz, prosa-
zují transparentnost ve všech oblastech, které řídí  
městské úřady. O své práci pro města a obce  
pravidelně informují prostřednictvím sociálních sítí  
a dalších médií.

KRAJINA PRO ŽIVOT 2050
Krásné slunečné jaro nás všechny vylákalo do pří-

rody. Procházeli jsme se volnou krajinou a dívali 
se kolem sebe, ale něco nebylo, jak má být. 

Dlouhodobé vykořisťující hospodaření na polích i v lesích nám 
naši krásnou zemi ničí a vysušuje. A kde není voda, tam není 
život. Mám doma dvě děti. Co jim předám? Jaké bude jejich 
dědictví? Ve shodě s většinou odborníků na tuto problematiku 
jsem došla k závěru, že je nezbytné začít s krajinou pracovat tak, 
aby byla opět schopna zadržet vodu. A je to vlastně až překvapivě 
primitivní – udělat remízky, obnovit mokřady, zasadit větrolamy, 
rozčlenit zpět půdu do menších celků a zajistit její prostupnost 
pro turistiku i potřebnou obslužnost. Již dnes existují nástroje, 
jak to udělat.

Můžeme vypracovat územní studie krajiny, kde se všech 
na potřebná opatření navrhnou a pak se dle tohoto plánu  
mohou realizovat. Dalším účinným nástrojem jsou pozemko-
vé úpravy, které právě kromě uspořádání pozemků zavádějí  
do krajiny kroky pro zlepšení  životního prostředí. Tato  
opatření  vedou k navrácení původní rozmanitosti krajiny  
a udržení jejích hlavních rysů.

A co ve městech? Na střechy dát zelené vegetační střechy, do 
ulic zasadit stromy a kde to nejde, osadit vertikální zahrady.

Jde to, stačí chtít…

Jitka Bidlová 
Zastupitelka města Polička

bakterií, které mají redukovat mocnost sedimentu na dně.
Došlo také k  úpravě množství i povahy ryb zde nasazova-
ných ze strany místní organizace Českého rybářského svazu 
ve Svitavách tak, aby odpovídal doporučením odborné stu-
die profesora Maršálka.

Situace je nyní již druhým rokem stabilní a kvalita vody 
se drží na dobré úrovni. Obecně lze tak přijatá opatření 
hodnotit jako úspěšná. Pozitivně hodnotíme i péči o okolí 
rybníka, které skýtá možnosti ke sportu a rekreaci, a také 
nově zprovozněný pronájem loděk k  plavbě po rybníce.  
Na druhou stranu nedošlo na studií doporučované rozhod-
nutí o budoucím určení rybníka – tedy zda jde o chovnou  
či rekreační vodní plochu. Současné řešení tak chápeme jako 
kompromis mezi rybáři a zbytkem veřejnosti, jelikož takto  
si mohou Rosničku užít všichni. 

Ondřej Hapala 
Zastupitel města Svitav

Vertikální zahrada pirátské zastupitelka Jitky Bidlové v PoličcePirátští zastupitelé Svitav, zleva: V. Fadrný, O. Hapala, L. Vévodová

PIRATISVITAVY.CZ
FACEBOOK.COM/PIRATISVITAVY
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Zapojte se do pirátských aktivit v Pardubickém kraji 
Máte chuť se zapojit do kampaně v krajských volbách? Chtěli byste pomoci našim členům  

a členkám nebo začít budovat pirátskou posádku ve vašem městě či obci? 

Kontaktujte naše koordinátory, kteří vás seznámí s tím, jak naše strana funguje, vysvětlí vám  
jak postupovat pokud, byste se chtěli stát registrovaným příznivcem nebo členem.

Těšíme se na vás!
David Marhold 778 439 560  |  david.marhold@pirati.cz

Ivana Mrkvičková 775 014 337  |  ivana.mrkvickova@pirati.cz

SLEDUJTE NÁS

@pirati.pardubicko

pardubicky.pirati.cz

@pirati.pardubickykraj

V září roku 2019 vzniklo v Pardubicích další 
z mnoha pirátských center, které nabízí sdílený 
prostor nejen pro členy a sympatizanty Pirát-
ské strany v Pardubickém kraji, ale i pro obča-
ny, kteří sem mohou zavítat v rámci zajímavých 
přednášek, kurzů a dalších aktivit.

Centrum nese název ParduPiCe, který vznikl spojením slov 
Pardubické pirátské centrum. Disponuje i dětským koutkem, 
aby se s námi mohli scházet i rodiče a nemuseli si vybírat mezi 
politikou a rodinou. Dále zde najdete Cowork prostor, což je 
sdílená kancelář pro firmy a živnostníky, kteří nechtějí platit 
celoměsíční drahé nájmy v kancelářích, a naší 3D tiskárnou, 
na které si i veřejnost může vytisknout různé výrobky.

V Pirátském centru se mimo jiné nachází kancelář poslance 
Mikuláše Ferjenčíka. Je možné si zde s Mikulášem domluvit 
osobní setkání a zjistit tak více o agendě, kterou náš poslanec 
v rámci poslanecké sněmovny řeší.

S myšlenkou otevření Pirátského centra v Pardubicích 
jsme si pohrávali už delší dobu, ale první kroky k realizaci  
začaly až po úspěšných komunálních volbách. Nejdříve  
jsme museli nalézt vhodný prostor a následně ho během  
několika měsíců s pomocí dobrovolníků přestavět v krásný 
multifunkční prostor. 

Naše centrum je otevřeno všem, kteří nemají svůj vlastní pro-
stor a rádi by organizovali různé aktivity, přednášky, výstavy  
a nebo se jen sešli. Více informací naleznete na webové stránce  
pardubicky.pirati.cz/pardubicke-piratske-centrum-pardupice/

NAŠE 3D TISKÁRNA
3D tisk hýbe světem. Tato technologie rychle 

získává na popularitě, a protože máme nové 
technologie rádi, naše Pardubické Pirátské 
centrum jsme jednou 3D tiskárnou vybavili.  
Chceme tak napomoci tomu, aby se fenomén 
3D tisku dostal do povědomí více lidí. Věřte to-
tiž, že o 3D tisku dříve či později uslyší téměř 
každý. Tato technologie má potenciál změnit 
svět, jako to kdysi udělal internet.

A co to vlastně je, ten 3D tisk? Jedná se výrobní proces, kdy 
výsledný objekt vzniká postupně pokládáním jedné vrstvy 
materiálu na druhou, dokud není hotovo. Umožňuje vyrá-
bět trojrozměrné objekty (např. sošku) na základě jejich  
digitálního popisu tak, že objekt rozřeže do jednotlivých vrstev  
a pomocí tiskové hlavy tento popis převádí do hotového 
tvaru. Zásadní výhodou tohoto principu je především to, že 
pro přesné vytištění téměř jakéhokoliv objektu není potře-
ba nic jiného než právě digitální 3D model, který si můžete 
sami připravit třeba v nějakém CADu. Nepotřebujete složitě  
vytvářet formu pro odlitek ani budovat výrobní linky. 3D 
tisk je ideální cestou pro tvorbu prototypů nebo pro výrobu  
jedinečných předmětů. Relativně snadno si zhotovíte např. 
náhradní díl, který se vám rozbil - a to i v případě, že jej  
výrobce vůbec neprodává.

Nejběžnější je dnes 3D tisk  termoplastů, protože plasty 
pro něj mají výhodné vlastnosti. Když je zahřejete, změní 
konzistenci z pevného materiálu na materiál v polotekuté 
plastické podobě. Pomocí pohyblivé tiskové hlavy s tryskou 

je pak možné roztavený plast správně dávkovat v tenkých  
vrstvách (rozlišení v řádu desítek mikronů), a postupně tak 
tisknout plastové výrobky. Právě takovou tiskárnu máme  
i v ParduPiCe.

V oblasti 3D tisku je Česká republika významným hráčem, 
sídlí u nás jedna ze světově nejoceňovanějších firem na tom-
to poli, Prusa Research. Díly pro své tiskárny si tisknou na  
svých vlastních strojích a nedávno  pokořili světový rekord   
v počtu souběžně tisknoucích 3D tiskáren. Tato firma  
zároveň svůj hardware i software dává k dispozici jako  
open-source, což je přístup, který Piráti dlouhodobě  
prosazují. Tiskárny od Prusa Research jsou považovány  
za jedny z nejlepších ve své třídě a jednu tiskárnu této  
značky máme i my. Děkujeme tímto Pirátovi Patrickovi  
Zandlovi za zprostředkování této možnosti. 

Pro snazší ovládání 3D tiskárny používáme další  
open-source software  Karmen, který nám umožňuje  
snadné ovládání tiskárny přes síť a její vzdálenou správu, 
včetně živého streamu průběhu tisku.

Pirátské centrum ParduPiCe

3D TISK MŮŽETE VYUŽÍT PO 
PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ I VY. 
STAČÍ SE OZVAT NA E-MAIL  
FILIP.VARECHA@PIRATI.CZ  
A DOMLUVIT SE S NÍM. RÁD 
VÁM VYSVĚTLÍ ZÁKLADNÍ 
PRINCIPY A POMŮŽE S 
VAŠÍM PRVNÍM VÝTVOREM


