
GENERACE 

DOVOLTE NÁM 

ZÚROČIT ZKUŠENOSTI, 

KTERÉ JSME NABRALI,

DOTÁHNOUT PROJEKTY, 

KTERÉ JSME ZAPOČALI.
V NEJLEPŠÍCH LETECH!



V Litomyšli funguje spolupráce 

a aktivita lidí, na tom bych rád 

stavěl i do budoucna a posouval

naše město k modernímu místu 

pro život.

49 let, starosta města Litomyšl

DANIEL 
BRÝDL
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Orientuji se v systému veřejné 

správy a samosprávy. Blízká mi 

je sociální oblast a neziskový 
sektor.

48 let, vedoucí Rodinného centra v Litomyšli

PETRA
BENEŠOVÁ
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Pracovat pro další rozvoj 

Litomyšle v zastupitelstvu 

města, pracovních skupinách 

nebo komisích má pro mne 

stále smysl.

50 let, projektový manažer TPR s.r.o.

DAVID
EDLMAN

3



Litomyšl zelená především 

v uvažování obyvatel. Jak 

zasejeme, tak naše děti sklidí. 

Nechci, aby žily mezi odpadky

nebo v dopravních zácpách.

45 let, učitel na Gymnáziu Polička

JAN
VAVŘÍN
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Moje práce je být mezi lidmi. 

Naslouchat jim a podat pomoc-

nou ruku, když se ocitnou 

ve složité sociální situaci.

41 let, vedoucí péče v Domově pro seniory

OLGA
RADIMECKÁ
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Hudba a sport tvoří nedílnou 

součást mého života. V těchto 

oblastech se cítím doma a chci 

v nich být přínosem našemu 
městu.

46 let, obchodní zástupce v polygrafii, HRG

MIROSLAV

HÁJEK
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Chtěla bych, aby si i moje děti 

v budoucnu vybraly Litomyšl 

jako místo, kde chtějí žít.

Ráda pro to něco udělám.

45 let, učitelka anglického jazyka na gymnáziu

EVA
NOVOTNÁ
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Celý život vyrůstám ve víře, že 

to, co se kolem mě děje, je 

podstatné. Že se o své okolí

mám zajímat a starat. Tak se 

starám. A ráda.

37 let, jednatelka kreativního studia wwworks

EVA
BEŇOVÁ
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Jsem kreativec, podnikatel 

a ajťák. Mým denním chlebem 

jsou úkoly, které vyžadují spo-

lupráci více lidí a dobrý nápad. 

Rád pomohu, kde mohu.

36 let, majitel kreativního studia wwworks

MATYÁŠ
HÁJEK
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Po studiích bych se v mé rodné 

Litomyšli rád usadil natrvalo. 

A protože mi není lhostejný bu-

doucí rozvoj města, chci se na 

jeho podobě aktivně podílet.

22 let, student Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy

PAVEL
KOVÁŘ
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Jsem pro další výstavbu a ob-

novu dětských hřišť a herních 

plácků, které by lákaly děti ven 

a podpořily jejich zdravý vývoj.

42 let, vedoucí zákaznického servisu, 

Saint-Gobain Adfors

IVA
HLOUŠKOVÁ
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Litomyšl, kultura a turistika 

jsou mým životním stylem. Proč

trochu nepřispět vlastním 

pohledem, názorem a aktivitou 

ke společnému dílu.

34 let, technik Zámeckého návrší Litomyšl

MARTIN
PELIKÁN
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Litomyšl mám moc ráda 

a chtěla bych přispět k tomu, 

aby byla ještě krásnějším, 

zelenějším a klidnějším místem 

pro život nás všech.

42 let, jednatelka obchodní firmy

ŠTĚPÁNKA 

ZAVORALOVÁ
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Chci pomoci, aby Litomyšl 

zůstala městem, kam se mladí 

lidé po studiích chtějí vracet.

25 let, pracovník na Odboru azylové 

a migrační politiky MVČR

TOMÁŠ
ROTHSCHEIN
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Chceme-li něco změnit,

chceme-li prosadit smysluplné 

a užitečné věci, musíme převzít 

odpovědnost, být aktivní, slušní 

a osobně jít příkladem.

42 let, učitelka v ZUŠ

LUCIE
VAVŘÍNOVÁ

15



Rozvoj našeho města mi není 

lhostejný. Rád k němu přispěji 

nápady i vlastní zkušeností.

36 let, živnostník ve výrobě sýrů

VOJTĚCH 

TOMS
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Ráda pomohu vytvářet pod-

mínky ke zdravému životnímu 

stylu. Ve zdravotnicví pracuji 

celý život a svůj slib budu ráda 

plnit i tímto způsobem.

42 let, zdravostní sestra a diplomovaná 

porodní asistentka

SOŇA
NEUGEBAUEROVÁ
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Z vlastní zkušenosti vím, že 

sport je dobrá investice do 

života. Rád bych, aby v Litomyš-

li byly kvalitní podmínky pro 

sportování.

26 let, manager ve firmě Consulting 

Europe, s. r. o.

MATĚJ 
BAŽANT
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Dokážu zaujmout odstup 

a připustit odlišný pohled 

a jsem si dobře vědoma, že 

stále je co vylepšovat.

- 

PETRA 
SÝKOROVÁ
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Chci, aby v Litomyšli šlo 

vzdělávání s dobou, aby se děti 

ve školách učily věci potřebné 

pro život v dnešním světě.

48 let, pedagožka na VŠ, lektorka 

ve vzdělávání učitelů 

VĚRA VÁŇOVÁ

KREJČOVÁ
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Kandiduji proto, abych mohl 

ovlivňovat dění, přispívat 

názorem a abych měl možnost 

usměrňovat to, co se mi nelíbí.

44 let, zemědělec

JAKUB
TMEJ
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Za všechny občany Litomyšle 

“hlídám” městský rozpočet 

ve finančním výboru. Není mi 

lhostejné, jak bude Litomyšl 

vypadat v budoucnu. 

41 let, ekonomická ředitelka oblasti 

ve společnosti STRABAG a.s.

PAVLÍNA 

JIŘÍČKOVÁ
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Litomyšl je příjemným místem 

pro život. Budu se snažit, aby 

tomu tak bylo i v budoucnu.

53 let, Regionální muzeum v Litomyšli, 

práce s veřejností 

RENATA 

KMOŠKOVÁ
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