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DOVOLTE NÁM 

ZÚROČIT ZKUŠENOSTI, 

KTERÉ JSME NABRALI,

DOTÁHNOUT PROJEKTY, 

KTERÉ JSME ZAPOČALI

V NEJLEPŠÍCH LETECH!
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KDO JSME

NAŠE PROJEKTY  

A PROČ NÁS VOLIT? 

NAŠE PROJEKTY

JAK HLASOVAT

Pokud nám opravdu fandíte, dejte 

svůj křížek celé Generaci 89, je to  

pro nás nejvýhodnější! 

V komunálních volbách můžete kombinovat hlasy pro strany  

i jednotlivce. I když zaškrtnete jedno volební uskupení, stále  

můžete zaškrtávat jednotlivce v ostatních stranách. Např.: 

Zaškrtnete celou Generaci 89 + další 4 kandidáty z jiných stran 

= Generaci dáváte 19 hlasů + 4x1 hlas ostatním zaškrtnutým 

kandidátům. 

Milá paní, vážený pane,

letos v září to bude počtvrté, co se budeme ucházet o váš hlas 

v komunálních volbách. Těší nás, že se za poslední 4 roky pod 

naší taktovkou v Litomyšli leccos povedlo. Některé věci jsme 

mohli dokončit, jiné jsme s chutí začali.

Bleší 
trhy

17. 
listopad

Ukliďme 
Česko

Piána 
do ulic

Litomyšlské 
fórum

Pomoc 
Ukrajincům

x



Kromě nápadů máme i energii a nadšení pro naše město  

a jeho obyvatele. Záleží nám na tom, aby se Litomyšl 

zdravě rozvíjela a byla moderním městem, kde se dobře 

žije všem. V práci budeme rádi pokračovat, pokud nás 

u voleb podpoříte.

PROČ NÁS VOLIT

Pracujeme pořád, nejen před volbami
Scházíme se pravidelně každé první pondělí v měsíci. Pro Litomy-
šl pracujeme poslední 4 roky na radnici ale také ve volném čase. 
Znáte nás dobře z projektů, které již léta realizujeme. (Bleší trhy, 
Ukliďme Česko, oslava 17. listopadu a třeba Piána do ulic a další).

Máme tah na bránu 
Za čtyři roky jsme prokázali, že se věci dají měnit. Na následující 
stránce si prohlédněte dlouhý seznam toho, co se v uplynulém vo-
lebním období povedlo. A mnohem více najdete na generace89.cz.

Nabrali jsme zkušenosti
Do komunálních voleb vstupujeme již počtvrté. Máme zkušenost 
se starostováním a vedením města.

Myslíme na lidi
Naším dlouholetým cílem je město, kde se bude dařit občanské 
společnosti i jednotlivcům. Zavedli jsme větší otevřenost radnice 
a možnost většího zapojení občanů. Na naší kandidátce byla vždy 
většina žen - podpořte ženy do zastupitelstva.

Nadšení pro Litomyšl nás neopouští
Přestože máme za sebou těžké volební období, stále máme chuť, 
nápady a energii do práce pro naše město.
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PRACOVALI JSME  

4 ROKY PRO VŠECHNY 

GENERACE A SKUPINY 

OBČANŮ

Pro nejmenší
 • dopravní hřiště „na Wembley“
 • lanové centrum na atletickém 

stadionu
 • trampolína na koupališti
 • multifunkční hřiště na Osevní

Pro školáky
 • investice do škol a školek
 • zavedení a finanční podpora 

školních parlamentů
 • podpora výuky jazyků  

rodilými mluvčími
 • DiscGolfové hřiště v Parku 

mladých

Pro rodiny
 • prodej pozemků pro individuální 

výstavbu (Na Lánech,  
developersky Na Prokopu)

 • vybudování sociálního bydlení  
na Zahájské

 • prodej pozemků pro bytové 
domy u nemocnice

Pro seniory  
a občany se  
sníženou mobilitou
 • odloženo prvních 85 milionů  

korun na nový domov pro  
seniory, zfinalizována  
dokumentace pro stavbu

 • výstavba bezbariérového  
nadchodu u polikliniky

 • bezbariérové přechody  
a nové chodníky (Na Lánech,  
Trstěnická, Zahájská, V. K. Jeřáb-
ka, kolem hřbitova a další)

Na prvním místě musíme poděkovat za dobrou spolupráci 

našim koaličním partnerům, protože dobře víme, že městská 

politika je naším společným úkolem, který jsme dostali od vás, 

litomyšlských občanů. 

dopravní hřiště „na Wembley“ DiscGolfové hřiště v Parku mladých



ZASTUPITELÉ

GENERACE 89

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

Petra Benešová

Pro podnikatele
 • změny územního plánu 
 • v době pandemie částečné 

odpuštění nájmů v městských 
nemovitostech a informační 
servis v oblasti gastroslužeb

Pro integrované  
obce
 • spolupráce s osadními výbory, 

pravidelné schůzky, zápisy  
a kontrola plnění bodů,  
realizace mnoha drobných 
úprav a oprav 

 • zavedení dotačního titulu na 
domácí čistírny odpadních vod 
v integrovaných obcích

členka městské rady  

a zastupitelstva

starosta, člen městské rady  

a zastupitelstva

Pro aktivní
 • zavedení participativního 

rozpočtu
 • veřejné projednávání velkých 

městských projektů

Pro sportovce
 • nová cyklostezka Husova  

čtvrť – Nedošín
 • odhodiště pro atlety  

na stadionu
 • venkovní posilovna  

na Wembley
 • parkourové hřiště  

na atletickém stadionu
 • revitalizace lesoparku Černá 

hora  

odhodiště pro atlety na stadionu
nový záhon, lavičky  
a odstranění zábradlí před I. ZŠ



ZASTUPITELÉ

GENERACE 89

Mgr. Miroslav Hájek

člen zastupitelstva

David Edlman

člen zastupitelstva

Pro ekologicky         
založené

 • stovky nově vysázených  
stromů a záhonů

 • 2 elektromobily pro  
Městské služby

 • moderní sběrný dvůr
 • nahrazování asfaltu  

vsakovými povrchy 
 • dobíjecí stanice pro elektro-

mobily i kola
 • měření ovzduší s možností 

kontroly on-line z webu města

Pro milovníky  
kultury
 • podpora městských  

i neměstských kulturních  
aktivit a festivalů

 • projekt na přestavbu  
knihovny a rodného bytu  
Bedřicha Smetany

 • vznik výstavy Plán B  
v exteriérech města

 • zachránili jsme budovu bývalé 
výtopny u vlakového nádraží 
před demolicí

Pro bezpečnost
 • “chytrá” světelná křižovatka
 • zkapacitnění kanalizace na 

Havlíčkově ulici
 • investice do protipovodňové 

ochrany - vybudování parku 
na Z. Kopala

 • nákup čtyř automobilů pro 
dobrovolné hasiče (Pohodlí, 
Nová Ves, Litomyšl)

moderní ekologický LIDL
modernizace autokempu ve spolupráci  
se soukromým sektorem



ZASTUPITELÉ

GENERACE 89

Mgr. Olga Radimecká

členka zastupitelstva

Mgr. Jan Vavřín

člen zastupitelstva

Budeme rádi pracovat dál,  

když nás ve volbách podpoříte! 

Děkujeme.

modernizace autokempu ve spolupráci  
se soukromým sektorem výstavba bezbariérového nadchodu

náhrada asfaltové plochy vydlážděním  
a štěrkovým trávníkem se stromy

PRO NÁS  

VŠECHNY

 • podpis memoranda o dálnici D35 - zásadní 

urychlení výstavby s nadstandardní ochranou 

občanů Litomyšle i okolních obcí

 • umožnění výstavby “zeleného” LIDLu

 • nové webové stránky www.litomysl.cz,  

obohacené o mnohé nové informace

 • modernizace městského úřadu (rezervace 

schůzek, prodloužení otevírací doby, přechod 

na elektronickou komunikaci)



ROZVOJ MĚSTA  

A INVESTICE
Myslíme na budoucnost města a jeho obyvatel

Při směřování a řízení našeho města se snažíme pečlivě 

naslouchat názorům vás, občanů, i našich partnerů na radnici. 

Přestože jsme v uplynulém volebním období prošli krizovými roky 

pandemie, podařilo se nám splnit nebo nastartovat většinu našich 

předvolebních předsevzetí. V dalších letech je chceme dotahovat 

a rozvíjet. Mnohem více vizí a nápadů najdete na www.generace89.cz.

Stavět a opravovat
 • startovací byty na Zahájské  

nad sociálním bydlením
 • nový bytový dům na Z. Kopala 

s důrazem na kvalitu bydlení 
včetně využívání obnovitelných 
zdrojů

 • opravit ulici Portmanku, Havlíč-
kovu, Mařákovu, Trstěnickou  
a Na Lánech

 • nové řadové domky a rodinné 
domky v Husově čtvrti  
a na Prokopu

Zlepšovat
 • pokračovat ve využívání dotací 

na úpravy veřejného prostoru  
a budov města

 • zrealizovat projekt oživení pro-
storu kolem sochy B. Smetany

 • dotáhnout renovaci Vodních 
Valů směrem ke světelné křižo-
vatce

 • podpořit vybudování STK  
v Litomyšli

 • revitalizace veřejných prostran-
ství v sídlišti nad gymnáziem

Vytrvale 
komunikovat
 • pokračovat v otevřenosti  

a transparentnosti na webu,  
v Lilii i osobně

 • pokračovat ve veřejných projedná-
váních velkých projektů

 • realizovat metropolitní optickou síť 
MÚ a organizací města

 • jednáním se všemi partnery v 
zastupitelstvu najít řešení budouc-
nosti vily Klára

Vylepšovat v přidru-
žených obcích
 • podporovat nadále pravidelná 

setkávání osadních výborů
 • navýšit dotační titul na DČOV
 • v Kornicích opravit kapličku, nový 

chodník kolem silnice, vysázení 
dřevin kolem překladiště

 • v Nedošíně opravit mostky  
a upravit prostor u Loučné, mo-
dernizovat veřejné osvětlení, opra-
vit sklepní pramen v Nedošínském 
háji, vyjednat odbočovací pruhy  
z I/35 do Nedošína

 • v Suché zatrubnit příkop u silnice, 
obnovit dětské hřiště, opravit kap-
ličku a moderizovat osvětlení

 • v Pazuše opravit povrch silnice, 
modernizovat osvětlení a upravit 
prostranství kolem rybníčku  
a starého máchadla

 • v Nové Vsi modernizovat veřejné 
osvětlení, opravit komunikaci

 • na Pohodlí zpracovat projekt  
na cyklostezku z Čisté, podporovat 
rozvoj průmyslové zóny Bohemia-
tex s podmínkou regulace výšky 
staveb a vybudování nové pří- 
jezdové komunikace, opravit hasič-
skou zbrojnici

PROGRAM 2022



Dane, uplynulé 4 roky přinesly 
spoustu nečekaného dění, jak se to 
podařilo zvládnout na litomyšlské 
radnici?
To musí ohodnotit jiní, sám sebe a svoji 
práci hodnotit určitě neumím. Mám ale 
pocit, že litomyšlská radnice nefunguje 
vůbec špatně, je tam spousta výborných 
kolegů, kterým jde o město, o kvalitní ži-
vot v Litomyšli, o podporu i pomoc těm, 
kteří to potřebují. Navíc s nadsázkou ří-
kám, že jsem byl „normálním“ starostou 
asi půl roku - nejdřív jsem se rozkouká-
val, pak přišla pandemie koronaviru, 
následovala válka na Ukrajině....a mé 
vize a plány vzaly za své a byl jsem 
spíše krizový manažer. I tak se ale leccos 
povedlo a jsem za to moc rád.

 
Pokud se ti podaří obhájit staros-
tenský post, kam budeš město 
nadále směřovat? Co vidíš jako 
důležité do dalších 4 let? 
Určitě se budeme potýkat s energetickou 
krizí, důsledky války na Ukrajině - důle-
žité ale bude nepřestat myslet na další 
rozvoj města, na přípravu projektů  
v oblasti bydlení, dopravní infrastruktu-
ry včetně cyklodopravy, zeleň a zadržo-
vání vody v krajině i ve městě. Hlavní 
ale bude udržovat přátelské prostředí 
mezi občany Litomyšle, podporovat je  
v jejich úsilí, protože pokud je podle 
mne něco výjimečného na Litomyšli, 

pak je to velká spousta opravdu aktiv-
ních lidí, kteří nečekají na pomoc od ně-
koho jiného, ale sami aktivně přispívají 
k rozvoji města, ke kvalitnímu životu, 
k aktivitám v kultuře, sportu či ochraně 
životního prostředí. Litomyšl byla a je 
o spolupráci a pevně doufám, že i bude 
v dalších letech.

Kdybys měl doporučit výlet “na 
čumendu” do jiného města než 
Litomyšl, kam nás pošleš? 
Pokud bychom měli zůstat v ČR, 
tak na mne moc dobře zapůsobil život 
a veřejná prostranství třeba v Mikulově, 
ve Znojmě nebo v Kadani. Ze zahra-
ničí miluji skandinávská města a také 
rakouská - tam se v podstatě člověk 
nemůže splést.

Mgr. Daniel  

Brýdl, LL.M. 

starosta města  

Litomyšl (49)

David Edlman

projektový manažer  

společnosti TPR (50)

GARANT GARANT

Mgr. Matyáš 

Hájek
majitel kreativního 

studia wwworks 

(36)

Pavlína  

Jiříčková

ekonomická 

ředitelka oblasti 

ve společnosti 

STRABAG (41)

Ing. Štěpánka 

Kopecká   
jednatelka obchodní 

firmy (42)

Ing. Jakub 

Tmej
zemědělec (44)

3 OTÁZKY pro Dana Brýdla„ „

Zajímá vás více  
z našeho programu?  

Podívejte se na www.generace89.cz



VZDĚLÁVÁNÍ,  

KULTURA, SPORT

Myslíme na tělo i duši

Sport, vzdělávání i kultura jsou životním rytmem celé Litomyšle. 

Naším cílem je podporovat všechny organizace i jednotlivce, 

kteří se pro Litomyšl v těchto oblastech angažují.

Co chceme podpořit a co nás ještě napadá:

Pokračovat  
v podpoře škol
 • přispívat školám na spolupráci 

s rodilými mluvčími
 • přispívat na výuku a využívání 

informačních technologií
 • opravit a bezbariérově uzpůso-

bit ZŠ Zámeckou 
 • řešit ubytovací kapacity pro 

studenty středních škol
 • investovat do oprav škol i ško-

lek a jídelen
 • podporovat školní parlamenty

Budovat a vylepšo-
vat sportoviště
 • nové multifunkční hřiště  

s umělým povrchem vedle II.ZŠ 
a na stadionu

 • revitalizace stadionu (oprava 
šaten, retoping atletické dráhy 
a odvodnění fotbalového hřiš- 
tě)

 • lezecká stěna v tenisové hale  
v Líbánkách

Hýčkat kulturu
 • finanční podpora stávajících  

i nových akcí a festivalů
 • revitalizace rodného bytu B. Sme-

tany
 • oprava Městské knihovny
 • oprava domu U Rytířů
 • podpoříme opravu zámku Litomyšl
 • využít potenciálu Litomyšle  

v souvislosti s 200letým výročím 
narození Bedřicha Smetany

Podporovat  
sportovní aktivity
 • dotace klubům
 • příspěvky trenérům mládeže
 • převod tenisového areálu pod 

městské služby
 • budovat cyklostezky do okolních 

obcí (Strakov, Osík, Němčice, Po-
hodlí a Nová Ves)

Zajímá vás více vyjmenovaných  
bodů z našeho programu?  
Podívejte se na www.generace89.cz

PROGRAM 2022



LOREM IPSUM DOLOR

Míro, sport. Máš v této oblasti 
pro Litomyšl nějaká konkrétní 
doporučení nebo nápady 
do dalších 4 let?
Mým cílem je podporovat veškeré spor-
tovní aktivity, spolky, party a nadšence, 
kteří mají energii a snaží se děti přivést 
ke sportu a zdravému rekreačnímu po-
hybu a inspirují tím své okolí. Zároveň 
bych rád podpořil a protlačil vše spoje-
né z výtvářením vhodných podmínek ke 
sportování pro ty, pro které je už sport 
každodenním smyslem života. 

Věrko, vzdělávání.  Máš v této 
oblasti pro Litomyšl nějaká kon-
krétní doporučení nebo nápady 
do dalších 4 let?
Byla bych ráda a považuji za velmi 
důležité, aby se naše město i nadále 
posouvalo k pěstování kulturního ducha 
u všech Litomyšláků, a to už u dětí  
v útlém věku. Ráda bych, aby naše děti 
měly možnost ještě častěji navštěvo-
vat kulturní akce, koncerty, divadelní 
představení či výstavy určené primár-
ně dětem a mládeži a aby nabídka 
programů byla pestrá a kvalitní. Aby 
návštěvou kulturních akcí, koncertů a 
divadelních představení mohly propo-
jovat znalosti získané ve škole. Ráda 
bych, aby děti ze základních a středních 

škol měly možnost aktivně se zapojit 
do veřejného dění a mohly si vyzkoušet 
řešení témat týkajících se kulturního 
dění v našem městě. Aby kultura nebyla 
jen pro intelektuály, ale byla součástí 
každého z nás.

Lucko, hudba a kultura. Máš 
v této oblasti pro Litomyšl nějaká 
konkrétní doporučení nebo nápady 
do dalších 4 let?
Myslím si, že jakákoliv kultura, ať už 
jde o hudbu, výtvarné umění nebo 
literaturu, má obrovský vliv na celkovou 
náladu a charakter města. V Litomyšli 
se děje spousta krásných akcí, některé 
jsou v začátcích, jiné už se těší oblibě 
delší čas a nejen litomyšlští, ale i „cizáci“ 
je vnímají již jako tradici. 

Mgr. Míra Hájek

obchodní zástupce 

v polygrafii v HRG (47)

Mgr. Věra  

Váňová  

Krejčová Pd.D.

pedagožka na VŠ,  

lektorka ve vzdělávání  

učitelů (48)

Bc. Iva  
Hloušková

vedoucí zákaz-

nického servisu 

v Saint-Gobain 

Adfors (42)

Lucie  
Vavřínová

učitelka v ZUŠ (42)Matěj Bažant

šéftrenér mládeže 

HC Litomyšl 

a manažer ve firmě 

Consulting Europe 

(26)

Renata  
Kmošková

Regionální mu-

zeum v Litomyšli, 

práce s veřejností 

(53)

3 STEJNÉ OTÁZKY pro různé lidi„ „

GARANT GARANT



SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY
Myslíme na potřebné i bolavé

Napneme síly k podpoře rodiny a všech jejích generačních pater. 

Protože v ní vidíme budoucnost společnosti a městské komunity. 

Protože si musíme a chceme pomáhat.

O co se jmenovitě chceme snažit:

Vybudovat nový 
domov pro seniory
Našetřili jsme na něj prvních 85 
milionů a chceme hledat další 
možnosti pro jeho financování  
a nejrychlejší možnou výstavbu.

Zjednodušovat  
řešení krizových 
situací
Chceme mít ve městě kontaktní 
osobu, která se bude orientovat 
napříč sociální i zdravotní oblastí. 
Bude schopna poradit občanům, 
jaké služby mají ve své situaci  
k dispozici, a vysvětlí, jak přesně 
postupovat a co, kde a jak zařídit, 
aby žadatel na službu co nejpruž-
něji dosáhl.

O spolupráci  
sociální a zdravotní 
oblasti
Obě oblasti by měly vědět o vzá-
jemných možnostech a tam, kde 
to lze, systémově spolupracovat. 
Zorganizujeme veletrh sociálních 
a zdravotních služeb, ale podpo-

říme také osobní setkávání regionál-
ních pracovníků napříč sociálními 
a zdravotními obory pod záštitou 
města. 

O zachování nemoc-
nice a dostupnosti 
lékařské péče  
v Litomyšli
 • nabídnout byty a pozemky pro 

personál litomyšlské nemocnice
 • podporovat Nadační fond pro  

rozvoj zdravotnictví Litomyšlska

Podávat pomocnou 
ruku klopýtajícím
Budeme pokračovat v podpoře 
soběstačnosti rodin a jejich členů  
v náročných životních situacích,  
v začleňování cizinců do městské ko-
munity i v dalších úkolech, které nám 
přináší doba. Moc díky vám všem, 
kteří jste jako dobrovolníci  
v této práci s námi!

Zajímá vás více vyjmenovaných  
bodů z našeho programu?  
Podívejte se na www.generace89.cz

PROGRAM 2022
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Petro, na co bychom se v dalších 
letech měli v sociální a zdravotní 
oblasti zaměřit? 
Zvýšit informovanost. Když nastane 
situace, že se člověk dostane do složité 
situace a potřebuje pomoc v oblasti 
sociálních služeb, tak často vlastně neví, 
na koho se může obrátit o pomoc, 
potřebuje se zorientovat a oslovit 
konkrétní sociální službu, která mu 
pomůže při řešení jeho situace.

V poslední době koordinuješ práci  
s ukrajinskými uprchlíky v Litomyšli. 
Jakou roli by v této práci mělo ideál-
ně hrát město? V čem vidíš jeho roli? 
Je jedno, jestli se jedná o válečného 
uprchlíka nebo občana, který se dostal 
do svízelné životní situace. Město má 
plnit roli koordinátora, má podporovat 
komunikaci napříč jednotlivými posky-
tovateli, přispívat k jejich spolupráci, 
analyzovat dostupnost a potřebnost 
služeb. Při řešení konkrétní životní udá-
losti Litomyšlan  může využit konzultaci, 
jak situaci řešit a  jakou vybrat potřeb-
nou službu. Zvýšit  tím prostupnost 
sociálním systémem pro rychlé řešení 
dané situace.

V programu Generace je zachování 
nemocnice. Pokud bude Generace 
ve volbách úspěšná, jak konkrétně 
se o to bude snažit? 
I to, že se v Litomyšli dobře žije, je dob-
rým místem pro výchovu dětí a k životu,  
může přispět k rozhodnutí mladých 
lékařů žít právě v Litomyšli. Vybrat si ji 
nebo se do Litomyšle po škole vrátit, což 
pro mladou rodinu zejména znamená 
dostupnost bytů a parcel pro výstavbu, 
umístění dětí do mateřských škol, kvalit-
ní školství, bezpečné a zdravé město.

Kdybys měla lahvičku se živou  
vodou, co bys v Litomyšli oživila? 
Uvolněnost, radost, laskavost, pokoru.

Petra Benešová 

vedoucí Rodinného  

centra v Litomyšli (48)

Mgr. Olga  

Radimecká

vedoucí péče v Domově  

pro seniory (41)

Tomáš  
Rothschein

pracovník na 

Odboru azylové 

a migrační politiky 

MVČR (25)

Bc. Soňa  

Neugebauerová

zdravotní sestra 

a diplomovaná porodní 

asistentka (42)

Petra  
Sýkorová

jednatelka realitní 

společnosti  

Realiance (43) 

3 OTÁZKY pro Petru Benešovou„ „

GARANT
GARANT



V lecčems chceme jít s dobou, ale tady bychom šli rádi proti. 

Proti extrémním teplotám a suchu, proti nadbytečnému 

asfaltování a betonování ve městě, proti nerozumnému  

a sobeckému nakládání s krajinou. Potřebujeme, abyste šli  

proti s námi.

Co bychom konkrétně rádi a kde:

EKOLOGIE,  

PÉČE O KRAJINU
Myslíme, aby nebyla bita příroda

Na veřejnosti
 • podpora dostavby D35  

a příprava zeleně, parkovacích 
míst a cyklopruhu v místech 
současné I/35

 • víc stromů, stínu, vsakových  
a lučních ploch

 • omezit reklamní smog
 • rozšířit kapacitu kompostárny

V energetice
 • investice do úprav a technologií 

směrem k úspoře nákladů  
v oblasti energetických zdrojů

 • změnit územní plán k povolení 
FVE na střechách

 • snížení energetické náročnosti 
městských budov

 • hledat cesty pro využívání 
obnovitelných zdrojů, retenční 
vody ve městě

 • nabídnout energetického po-
radce pro obyvatele Litomyšle  
v době energetické krize

V krajině
 • rozvoj městských lesů směrem k 

udržitelnému a přírodě blízkému 
růstu

 • výsadba zeleně ke zmírnění hluko-
vé zátěže z D35

 • výsadba alejí, budování mokřadů  
a remízků pro záchyt vody

 • revitalizace Drahošky včetně kou-
pacího biotopu

 • budování cyklostezek a podpora 
dopravy na vlastní pohon

V hlavě
Upozorňovat na eko témata a mož-
nosti udržitelného způsobu života  
a diskutovat o nich je podstatné. 
Podpoříme městské, školní i soukro-
mé projekty a aktivity v tomto duchu. 
Je to budoucnost nás všech.

Zajímá vás více vyjmenovaných  
bodů z našeho programu?  
Podívejte se na www.generace89.cz

PROGRAM 2022
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Honzo, něco se nám v Litomyšli  
v ekologii podařilo, hodně nás čeká. 
Prozraď 1 nebo 2 konkrétní věci, 
které bys rád za Generaci uskuteč-
nil v příštích 4 letech. 
Potřebujeme šetřit energií a snižovat 
dopady klimatických změn. Pokud se 
podaří pro jednu z městských budov 
vytvořit projekt, který by z ní udělal ná-
sledováníhodný příklad snižování ener-
getické náročnosti a efektivního využití 
srážkové vody, věřím, že by byl inspirací 
pro veřejnost i soukromý sektor, tedy  
i tam, kam obecní peníze nedosáhnou.

Ocitli jsme se v energetické nejisto-
tě a drahotě. Počítá Generace s ně-
jakou pomocí lidem v této oblasti? 
V tomto ohledu se město musí postarat 
především o školy, budovy sociálních 
služeb či úřady. Pomoc občanům při 
růstu cen energií zajišťuje stát na mini-
sterské úrovni, konkrétně MPSV a MMR. 
Umím si však představit, že by město  
v kritické situaci mohlo poskytnout širo-
ký informační servis jak a na koho se  
v nouzi obrátit. Podobně, jak to radnice 
zvládla v koronavirové krizi.

Kdybys měl kouzelný zelený prou-
tek, který plní přání, co by sis přál? 
Spíš bych si přál zelený proutek, který 
by štípal tolik, že by nás donutil změnit 
uvažování o životním prostředí. Svůj 
bankovní účet si nikdo zruinovat  
nechce, ale příroda, díky které dýcháme  
a pijeme čistou vodu, nám Čechům tolik 
na srdci neleží.

Mgr. Jan  

Vavřín
učitel na Gymnáziu  

Polička (45)

Mgr. Eva  

Novotná
učitelka anglického  

jazyka na gymnáziu  

v Litomyšli (45)

Mgr. Eva  
Beňová
jednatelka kre-
ativního studia 
wwworks (37) 

Pavel Kovář
student Právnické 
fakulty Univerzity 
Karlovy (22)

Vojtěch  
Toms
živnostník  
ve výrobě sýrů (36)

Martin 
Pelikán
technik Zámeckého 
návrší Litomyšl (34) 

GARANT
GARANT

3 OTÁZKY pro Honzu Vavřína„ „



1. Mgr. Daniel Brýdl, 
LL.M.
starosta města Litomyšl 
(49)

9. Mgr. Matyáš 
Hájek
majitel kreativního studia 
wwworks (36)

17. Bc. Soňa  
Neugebauerová
zdravotní sestra  
a diplomovaná porodní 
asistentka (42)

5. Mgr. Olga  
Radimecká
vedoucí péče v Domově 
pro seniory (41) 

13. Ing. Štěpánka  
Kopecká
jednatelka obchodní firmy 
(42)

21. Ing. Jakub Tmej
zemědělec (44)

GENERACE89.CZ

2. Petra Benešová
vedoucí Rodinného centra 
v Litomyšli (48)

10. Pavel Kovář
student Právnické fakulty 
Univerzity Karlovy (22) 

18. Matěj Bažant
šéftrenér mládeže  
HC Litomyšl a manažer  
ve firmě Consulting 
Europe (26)

6. Mgr. Miroslav 
Hájek
obchodní zástupce v 
polygrafii v HRG (47) 

14. Tomáš Rothschein
pracovník na Odboru 
azylové a migrační politiky 
MVČR (25)

22. Pavlína Jiříčková
ekonomická ředitelka 
oblasti ve společnosti 
STRABAG (41)

3. David Edlman
projektový manažer  
společnosti TPR (50)

11. Bc. Iva Hloušková
vedoucí zákaznického 
servisu v Saint-Gobain 
Adfors (42)

19. Petra Sýkorová
jednatelka realitní společ-
nosti Realiance (43) 

7. Mgr. Eva Novotná
učitelka anglického jazyka 
na gymnáziu v Litomyšli 
(46)

15. Lucie Vavřínová
učitelka v ZUŠ (42) 

23. Renata Kmošková
Regionální muzeum  
v Litomyšli, práce  
s veřejností (53)

4. Mgr. Jan Vavřín
učitel na Gymnáziu Polička 
(45) 

12. Martin Pelikán
technik Zámeckého návrší 
Litomyšl (34) 

20. Mgr. Věra  
Krejčová PhD
pedagožka na VŠ, lektorka 
ve vzdělávání učitelů (48)

8. Mgr. Eva Beňová
jednatelka kreativního 
studia wwworks (37) 

16. Vojtěch Toms
živnostník ve výrobě sýrů 
(36) 
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