
Libor Honzárek (53 let), lídr koaliční kandidátky do Zastupitelstva Kraje Vysočina 

Narodil se 14.3.1963 v Havlíčkově Brodě. Absolvoval studia na Střední průmyslové škole stavební 

Akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě, obor pozemní stavitelství a bakalářské 

studium na Metropolitní univerzitě Praha, obor mezinárodní vztahy a evropská studia. Po 

absolvování dvouleté prezenční vojenské služby nastoupil v roce 1984 na post mistra stavební 

výroby do havlíčkobrodského podniku Zemědělské stavby. V roce 1992 byl spoluzakladatelem  

projekčně-geodetické společnosti Geonova, později v r. 1997 založil a řídil vlastní projektovou 

kancelář.  

Politicky se Libor Honzárek angažuje od roku 1989, kdy se stal členem místního Občanského 

fóra, v roce 2002 byl zvolen jako kandidát nezávislého občanského sdružení do zastupitelstva v 

Havlíčkově Brodě. V roce 2006 se stal havlíčkobrodským místostarostou, v současné době je 

opět místostarostou  za TOP 09, do které vstoupil roku 2011. Libor Honzárek je předsedou  Místní organizace TOP 09  a 

členem  Krajského předsednictva TOP 09 na Vysočině.  Před vstupem do TOP 09 nebyl členem žádné politické strany. 

Libor Honzárek je ženatý, má dvě dospělé studující děti Davida (25) a Anetu (22). Mezi jeho záliby patří historie, architektura, 

památkový urbanismus, sport, příroda a rybolov, věnuje se též regionálně průvodcovské činnosti Je místopředsedou 

oblastního výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Předsedou celostátní organizace Sdružení historických 

sídel Čech, Moravy a Slezska. 

Kontakt: tel.:606717195, e-mail: lhonzarek@muhb.cz 

 

Mgr. Hana Veronika Konvalinková 

Narodila se v roce 1973 v Benešově u Prahy. Od roku 2002 žije s rodinou v Počátkách na 

Vysočině. Povoláním je učitelka, lektorství angličtiny se s přestávkami věnuje již 15 let. V roce 

2010 vstoupila do Strany zelených a stala se členkou základní organizace v Telči.  V roce 2012 

se stala druhou a posléze první místopředsedkyní krajské organizace Strany zelených. 

V komunálních volbách 2014 spoluiniciovala vznik nezávislého sdružení kandidátů MOP Počátky 

a je nyní za toto sdružení zastupitelkou v Počátkách.  

Práce v neziskovém sektoru a občanské aktivity 

- spoluzakladatelka a předsedkyně Spolku Javořice, sdružení vyvíjí aktivity v oblasti ekologie a 
ochrany přírody a krajiny, pořádá kulturní a sportovní akce, mimo jiné festival dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět Pelhřimov, jako regionální část mezinárodního festivalu společnosti Člověk v tísni 
 
- spoluzakladatelka  Ctibořská náves z.s., sdružení pořádá komunitní projekty a ochranářské akce 
-produkční festivalu Musica Figurata- festival duchovního hudby v Klášteře Želiv 
 
 Zaměstnání a profesní činnost 

1995-1997 asistentka generálního ředitele Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda 
1997- 2001 Universita Palackého v Olomouci 
2001- 2012 lektorka angličtiny, firemní a individuální kurzy 
2008 -2014 domácí vzdělávání vlastních dětí, základní škola 
2015  PR a marketingová manažerka Klášter Želiv 
duben 2016 PR manažerka 1 Pozice, Pelhřimov 
 

Kontakt: tel.:604842626, e-mail: hana.konvalinkova@post.cz 
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Ing. Milan Kolář (62 let) 
 

Náměstek primátora města Jihlavy (Fórum), pedagog. Absolvoval vzdělání na VŠE Praha 

zakončené titulem inženýr. Věnuje se organizování a pořádání kulturních událostí, první 

koncert uspořádal v roce 1974 v Dělnickém domě. V roce 1982 nastoupil do Okresního klubu 

mládeže, který do roku 1989 vedl. Následně založil Prázdniny v Telči. V roce 1991 krátce 

pracoval na jihlavské radnici. V současné době vyučuje počítačovou grafiku na Soukromé 

vyšší odborné škole sociální v Jihlavě. V roce 2002 byl poprvé zvolen zastupitelem města 

Jihlavy. V následujících volbách mandát neobhájil. Znovu byl zvolen zastupitelem v roce 2010 

a od roku 2014 je náměstkem primátora pro oblasti školství, kultury, tělovýchovy a 

zdravotnictví a sociálních věcí. Milan Kolář je ženatý a má tři děti. 

Kontakt: tel.:605766906, e-mail: milan.kolar@jihlava-city.cz 
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