Název komise:Komise pro dopravu
Nominovaný člen komise:Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D.
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Vojtěch Jirsa je dopravní urbanista, věnuje se dopravě ve městech. Pracuje pro města jako konzultant
a učí na dopravní fakultě v Pardubicích. V minulosti se více zaměřoval na oblast cyklistické dopravy,
následně potom na dopravní koncepce měst a analýzu dopravních dat. Momentálně je větší část jeho
pracovní doby mimo obor dopravy - působí jako projektový manažer. Jeho celoživotní láska - města a
doprava - je pro něj čím dál tím více koníčkem.
Studoval stavební fakultu na ČVUT se zaměřením na urbanismus a územní plánování, doktorát získal
na Dopravní fakultě Jana Pernera. Absolvoval roční studijní stáž na Dánské technické univerzitě a
půlroční pracovní stáž ve výzkumném ústavu Královské technické univerzity ve Stockholmu.

Název komise:Komise pro cestovní ruch
Nominovaný člen komise:Jan Řeháček, DiS.
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Jan Řeháček, bez politické příslušnosti.
Je dlouholetým jednatelem Klubu přátel Pardubicka a tento zapsaný spolek pořádá každoročně téměř
stovku akcí nejen pro své členy, ale řada z nich je určena i pro širokou veřejnost. Sám se aktivně
podílí na přípravě a pořádání téměř poloviny z nich. Dlouhodobě se zajímá o aktuální dění v
Pardubicích. Od roku 2007 pořádá pro veřejnost cyklus přednášek a besed o Pardubicích s názvem
Hovory o Pardubicku, pořádá komentované vycházky po městě, exkurze po zajímavých místech
Pardubic.
Je autorem publikace „Sametová revoluce v Pardubicích“, autorem knihy „Od Pardubic k
Českomoravskému pomezí“, spoluautorem publikací „Historie pardubických městských částí“, „Zač je
Pardubický perník“, „Pardubické městské řeky, mlýny a mosty“ a dalších. Je redaktorem časopisu
„Vlastivědné listy Pardubického kraje“, který seznamuje čtenáře se zajímavostmi, historií či
osobnostmi kraje, je spoluautorem projektu Pardubický Slavín, který mapuje významné osobnosti a
jejich hrobová místa na všech pardubických hřbitovech a spoluautorem projektu „Městská naučná
stezka“, který seznamuje návštěvníky města se zajímavostmi architektury Pardubic.
Zajímá se o dění v regionu, zejména o historii, rozvoj města, o politické dění ve městě, o dopravní
témata. Aktivně působí v rámci Iniciativy Přírodní park Červeňák.
Název komise:Komise pro architekturu a urbanismus
Nominovaný člen komise:Ing. arch. Štěpán Vacík
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Štěpán Vacík vystudoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor architektura a stavitelství. Do
letošního srpna pracoval na Odboru hlavního architekta jako referent na Oddělení koncepce a
rozvoje. Byl tajemníkem komise pro urbanismus a architekturu. V současné době se věnuje
architektuře, urbanismu a především veřejnému prostoru jako OSVČ. Dále spolupracuje na projektu
Dukla sportovní v pozici manažera projekčního týmu. Za dobu působení na OHA se podílel na
přípravě mnoha projektů v několika rolích. Hlavní náplní práce byla tvorba koncepčních urbanistických
a architektonických studií, z nichž se některé podařilo realizovat, nebo se staly podkladem pro
navazující dokumentace - například revitalizace lesoparku na Dukle, Náhrdelník Chrudimky, Stará
vojenská plovárna, atd. Člen projektového týmu, který připravoval a organizoval mezinárodní

urbanisticko-architektonickou soutěž Dukla sportovní, soutěž památník Zámeček, soutěžní workshop
Mlýnský ostrov, atd. Byl členem pracovní skupiny Mlýny.
Název komise:Komise pro výchovu a vzdělávání
Nominovaný člen komise:Bc. et Bc. Ivana Böhmová
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Ivana Böhmová absolvovala fakultu humanitních studií na Karlově univerzitě, dále potom učitelství pro
MŠ na Univerzitě Hradec Králové. Během studia byla zároveň na rodičovské dovolené. Praxi získala
při práci s dětmi i rodinami v rodinném centru, působila jako asistentka v montessori MŠ. Nyní pracuje
v malé inovativní základní škole v Pardubicích. V rámci studia i soukromí se zajímá o inovativní
přístupy ke vzdělávání (absolvovala například letní školu Hejného matematiky, kurz montessori
pedagogiky či praxi v MŠ, které uplatňují metodu “Začít spolu”). S Piráty v Pardubicích spolupracuje
od ledna 2018, od května je členkou strany. V říjnových komunálních volbách byla zvolena do
zastupitelstva města Pardubic. Působení v komisi vnímá jako prostředek pro systematickou práci na
programových tématech Pirátů (rozšiřování spektra nabídky vzdělávacích přístupů a metod, péče o
dvouleté děti, komunikace se školami i rodiči atd).
Název komise:Komise pro sociální a zdravotní věci
Nominovaný člen komise:Mgr. Lenka Španihelová
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Lenka Španihelová je absolventkou oboru sociální pedagogika na filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Po absolvování nastoupila jako ředitelka sociální firmy Maturus, kde působila 4 roky
a věnovala se zaměstnávání lidí s postižením. Praxi má v práci se seniory, psychiatrickými pacienty a
ohroženou mládeží. Jako klíčové téma v komisi vnímá bydlení. Současně by chtěla podpořit
informovanost občanů o sociálních službách v Pardubicích.
Název komise:Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Nominovaný člen komise:Ing. Simona Machačová
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Simona Machačová je absolventkou VŠE v Praze, Fakulty podnikohospodářské. Po studiích
nastoupila k Policii ČR. Být policistkou bere jako poslání. Pro práci v komisi, zabývající se
bezpečností a prevencí kriminality, nabízí znalosti z oblasti ekonomie a účetnictví, své letité
zkušenosti s vyšetřováním obecné a hospodářské kriminality. Má zájem o zlepšování bezpečnosti a
veřejného pořádku ve městě a především mám smysl pro spravedlnost.
Název komise:Komise pro životní prostředí
Nominovaný člen komise:MUDr. Miroslav Seiner
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Miroslav Seiner je vzděláním lékař, původní profesí psychiatr, většinu života pracuje jako zdravotnický
informatik, nyní již téměř 15 let jako OSVČ. V roce 89 člen komise životního prostředí pardubického
OF a pak jeden ze zakladatelů Zeleného kruhu Pardubice, aktivity, která několik let spojovala v
našem městě odborníky a aktivní občany a spolky při řešení problematiky životního prostředí. Po
dlouhé pauze se vrátil k ekologickým aktivitám před 8 lety. Je spoluzakladatel spolku Chráníme

stromy, který zastupuje i v Iniciativě Přírodní park Červeňák. Cítí se být erudovaný v oblasti, kterou
považuje pro tuto problematiku za klíčovou - v komunikaci ekologických témat s veřejností. V komisi
by se chtěl věnovat právě otevírání komunikačních vazeb mezi občany a samosprávou a ovlivňování
veřejnosti ve prospěch ekologických témat.
Název komise:Komise pro strategii a smart city
Nominovaný člen komise:Ing. Filip Vařecha
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Filip Vařecha je členem Pirátské strany. Pochází z Pardubic a po deseti letech strávených v Praze
zde znovu žije od roku 2016. Vystudoval zdejší Gymnázium Dašická a svoje studium završil získáním
titulu Ing. na Českém vysokém učení technickém v Praze v oboru Softwarové inženýrství. Během
studií se zaměřoval na webové technologie a na metodiky řízení softwarových projektů. Od roku 2008
je zaměstnán u softwarové společnosti zabývající se vývojem webových aplikaci. V rámci svého
zaměstnání se věnuje hlavně propagaci agilních metodik vývoje sofwaru (SCRUM, Kanban) a pracuje
jako fullstack web developer.

Název komise:Komise pro bytové a nebytové prostory
Nominovaný člen komise:Ing. Pavla Koukalová
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Pavla Koukalová se narodila v Pardubicích. Po absolvování zdejšího gymnázia Dašická studovala
stavební fakultu v Brně, kde získala titul inženýr v oboru pozemního stavitelství. Poté se přestěhovala
zpátky do Pardubic, kde pracuje jako projektantka pozemních staveb.
Název komise:Komise pro pozemky a reklamu
Nominovaný člen komise:Ing. Ondřej Karas
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Ondřej Karas se narodil a žije v Pardubicích. Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky na
Univerzitě Pardubice a dále rozšířil obzory studiem na Vysoké škole báňské obor Havarijní plánování
a krizové řízení. V současné době se samovzdělává v urbanismu a územním plánování. V rámci
svého působení v komisi by chtěl dohlédnout na převody pozemků související se vznikem nového
územního plánu.
Název komise:Komise pro sport
Nominovaný člen komise:Matěj Drajer
Telefon
E-mail:
Medailonek:
Matěj Drajer, kavárník a komentátor sportovních přenosů. Od narození žije v centru Pardubic a
místním sportem je pohlcen celý život. Od 4 let hrál hokej za Dynamo a po konci kariéry přesedlal na
florbal, lyžování a další sporty. Dohromady 5 let trénoval ve florbalovém klubu Sokol Pardubice a také
dvě sezony v pozici vedoucího A-mužstva, má trenérskou licenci. Několikrát byl členem různých
organizačních týmů s množstvím úspěšných akcí (např. School Match Tipsport superliga - zápas
navštívilo 4500 dětí ze základních škol). Zná tak problémy, které tíží desítky sportů v Pardubicích,
zvláště v oblasti financování. Chce se zasadit o férové a transparentní přerozdělení financí z městské

pokladny a podpořit především menší sportovní organizace. Za důležité považuje osobní kontakt se
sportovci a diskuzi.
Název komise:Kulturní komise
Nominovaný člen komise:Bc. Vilém Kubáč
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Vilém Kubáč se narodil v Chrudimi, ale téměř celý život žije v Pardubicích. Je členem Strany
zelených, kde působí v kulturní a mediální sekci. Vystudoval dějiny evropské kultury na Univerzitě
Karlově. Nyní studuje literární komparatistiku na Filozofické fakultě a dějiny umění na Katolické
teologické fakultě Univerzity Karlovy. Je akademickým senátorem KTF UK. Dále je aktivní v
univerzitním LGBT spolku Charlie a spolku Copertino, kde organizuje studentský festival KTFest.
Pomáhal pořádat hudební festival On the road a spolupracuje na organizaci literárních akcí Slyš! a
Suchý autorský čtení. Připravil literární program think thanku Tabu a cenzura v současném umění ve
spolupráci s CreArt a Offcity Pardubice.
Umění se věnuje i aktivně. Svoji poezii publikoval ve třech knižních antologiích a několika časopisech.
Věnuje se hraní amatérského divadla. Účinkuje v kapelách Zaměstnanci moštárny a Gorale originale
pardubiciensis, která tvoří písně o historii naší země.
Mezi jeho pracovní zkušenosti patří práce v Infocentru v Lázních Bohdaneč, skript u filmu a
organizace farmářských trhů na Praze 8. Živí se jako novinář. Pracoval v několika redakcích například
v Lidových novinách či serveru Happy season, který mapuje hudební scénu v Pardubicích.
Název komise:Komise pro rodinu a děti
Nominovaný člen komise:Mgr. Matěj Karas
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Vystudoval magisterský obor Sociální antropologie na Univerzitě Pardubice, kde se věnoval
sociálnímu vyloučení v romských osadách na Slovensku. Čtyři roky pracoval s ohroženými dětmi a
mladými dospělými v Chrudimi. Nejprve v organizaci SOPRE jako dobrovolník, od roku 2014 do 2017
v neziskové organizaci Šance pro Tebe, jako terénní sociální pracovník. Má kurz pracovníka v
sociálních službách. Od roku 2017 je na pozici krajského síťaře v projektu realizovaném MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, který má za cíl podporu
spolupráce aktérů v síti služeb pro ohrožené rodiny a děti. V rámci projektu se věnuje například
rozšíření cochemské praxe v Pardubickém kraji a tématice rozchodových situací rodičů celkově, dále
tématu ohrožených dětí na ZŠ, včasné intervenci ohrožených dětí a následné optimální pomoci.

NEZÁVISLÍ ODBORNÍCI DOPORUČENÍ V SOULADU S KOALIČNÍ SMLOUVOU
Název komise:Komise pro výchovu a vzdělávání
Nominovaný člen komise:RNDr. Jan Koupil, Ph.D.
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Jan Koupil je absolventem učitelství M+F pro SŠ na MFF UK, kde také získal v roce 2012 doktorát v
oblasti fyzikálního vzdělávání. Učitelskou profesi vykonával nejprve 3 roky při PGS studiu na MFF UK,
následně 6 let na gymnáziu Dašická a po dvouleté pauze na rodičovskou dovolenou v roce 2015
nastoupil na soukromou SŠ Informatiky a ekonomie Delta, kde kromě fyziky učí především
informatické předměty. Zároveň tři roky pracoval na popularizačních projektech na ÚTEF ČVUT.
S vlastními dětmi získal nadšení pro Montessori pedagogiku, je členem pardubického Montessori
spolku a plánuje se podílet na výuce Montessori ZŠ na druhém stupni.
Odborně je v kontaktu s komunitou jak fyzikální (českou, i světovou sdruženou v asociaci GIREP), tak
informatickou (je členem Jednoty školských informatiků, která mj. plánuje a prosazuje kurikulární
reformu v oblasti IT, tzv. strategii digitálního vzdělávání, je držitelem ocenění Microsoft Innovative
Education Expert a členem STEM komunity MS) a zajímá se o inovativní postupy a metody ve
vzdělávání.
Pokud by byly třeba reference na jeho práci, jistě by je rádi poskytli jeho současní či bývalí vedoucí Ing. Jitka Svobodová, bývalá ředitelka Gymnázia Dašická a Ing. Jiří Formánek, ředitel SŠIE Delta.

Název komise:Komise pro životní prostředí
Nominovaný člen komise:Mgr. Ivan Hoza
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Ivan Hoza je učitelem přírodopisu a zeměpisu na základní škole v Pardubicích. Od roku 2015 je
předsedou Českého svazu ochránců přírody Pardubice. Členem ČSOP byl i v letech 1999–2000,
když v rámci civilní služby pracoval na Správě CHKO Český kras. Prostřednictvím ČSOP a Iniciativy
Přírodní park Červeňák se realizuje v ochraně přírody regionu Pardubicka. Nepovažuje se však za
„zeleného“ aktivistu. Jeho aktivity v ochraně přírody jsou důsledkem kladnému vztahu k přírodě.
Název komise:Kulturní komise
Nominovaný člen komise:MgA. Šárka Zahálková
Telefon:
E-mail:
Medailonek:
Šárka Zahálková studovala v ČR i zahraničí, aktuálně je stipendistkou Fulbrightova programu a v New
Yorku se věnuje tématu umění jako nástroje místotvorby.
Na poli kultury a advokacie soudobého umění se pohybuje již více než 10 let. Hlavním středobodem
jejího zájmu je současné vizuální umění, architektura a veřejný prostor. Má zkušenosti
z příspěvkových organizací (Východočeská galerie, Kulturní centrum Pardubice, Centrum pro
otevřenou kulturu) i neziskové – nezávislé scény. Spoluzaložila a vede pardubický spolek Offcity, dále
je členkou nadregionální platformy Spolek Skutek nebo pracovní skupiny Procesy pokroku, jejíž cílem
je tranformace byrokratických postupů vzhledem ke komunitně-kulturním a kultivačním aktivitám ve
veřejném prostoru.

