VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
(Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku)

GENERACE 89, z.s.
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Poslání a cíle
Poslání
GENERACE 89 je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických
osob, které mají zájem se aktivně podílet na rozvoji města Litomyšle, přidružených
obcí a okolí a dále na rozvoji demokracie, občanské společnosti, tolerance a
vzdělanosti v ČR.

Cíle spolku
a)
b)
c)
d)
e)

podpora a rozvoj komunitního, společenského a rodinného života
rozvoj města Litomyšl a přidružených obcí
organizování kulturních, sportovních a společenských aktivit
propagace a organizace dobrovolnické činnosti
podpora, propagace a organizování akcí na principu mezigeneračního a komunitního
setkávání
f) příprava a organizace ekologických projektů
g) podpora a organizace projektů v oblasti vzdělávání a školství
h) zvyšování informovanosti obyvatel a komunikace mezi jednotlivými skupinami a
subjekty
i) propagace a účast na projektech v oblasti mezinárodní, celostátní a regionální
spolupráce
j) charitativní činnost
k) spolupráce při úpravách veřejných prostor
l) vyšší zapojení občanů do společenského, sociálního, kulturního a zájmového života
m) dosažení maximální komunikace zastupitelů a místní správy a samosprávy s občany
města a dalšími subjekty
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Aktivity v roce 2015
Bleší trhy a Větrání šatníků
V létě 2015 jsme opět věnovali čtyři soboty (13.6., 18.7., 15.8. a 5.9.) organizaci
dobročinných Bleších trhů a souběžnému Větrání šatníků. „Blešáky“ už mají svou
tradici a o prodejce i nakupující díky bohu není nouze. Zboží bylo jako každý rok
různorodé, všichni prodejci po skončení odevzdali minimálně 20% z výtěžku do Blešího
fondu. Do fondu jako každý rok nemálo přispělo i Větrání šatníků, kde jsme opět
prodávali obnošené oblečení, které věnovali spoluobčané a členové Generace 89.
I v roce 2015 se nám podařilo zajistit hudebníky, kteří svojí hudbou oživili tři ze čtyř
trhů a členky Generace 89 přispěly do Blešího fondu navíc tržbami za bramboráky a
palačinky, smažené přímo na Toulovcově náměstí. Na Bleších trzích bylo vybráno
celkem 22.911,- Kč. Jak je již tradicí, utržené peníze financují projekt Prima odpoledne.
O Bleší trhy v rámci Generace starají Eva Novotná a Dan Brýdl.
Prima odpoledne
Prima odpoledne pokračovalo v roce 2015 v podstatě nezměněné podobě vzhledem
k předešlému roku. Cílem projektu je ukázat dětem z potřebných rodin možnosti, jak
lze efektivně nakládat s volným časem a naučit je novým dovednostem. V projektu
působily dobrovolnice z Pedagogické školy, které se v předem dohodnutých termínech
staraly o vybrané děti ze Základní školy Zámecká. Na společně strávené odpoledne
dostávaly studentky z Blešího fondu 100,- Kč na útratu (vstupné do bazénu, do kina,
případně i nákup výtvarných pomůcek, surovin na vaření či drobné občerstvení apod.).
V roce 2015 se projekt Prima odpoledne dostal mezi podpořené projekty na Burze
filantropie, kterou pořádá KONEP. Děti dostaly materiální podporu – výtvarné potřeby
a finanční podporu. Byly nakoupeny čipy do bazénu, stolní hry, bloky a tužky pro děti i
studentky. Část peněz bude použita na úhradu společných schůzek. Podporovatelé
Prima odpoledne byli v roce 2015: Pardubický kraj, Město Litomyšl, SAINT-GOBAIN
ADFORS CZ, VHOS Moravská Třebová, Madesa, a AB plast. O Prima odpoledne se stará
Olga Radimecká společně s Ivou Sedláčkovou, projekt je realizován ve spolupráci
s Rodinným centrem Litomyšl.
Farmářské trhy
Sedmý ročník farmářských trhů, na kterých jsme zajišťovali organizaci, úklid a přípravu
prodejních míst, byl v roce 2015 naposledy „pouze v letním režimu“. Po dohodě
s městem Litomyšl jsme přešli na „režim celoroční“, kdy od podzimu do jara budou trhy
nadále v provozu s tím rozdílem, že členové Generace 89 nebudou připravovat
prodejní místa – to si budou zajišťovat prodejci samostatně. Od podzimu 2015 je na
Toulovcově náměstí k dispozici sloupek s vývodem elektrického proudu, obsluhovaný
Městskou Policií.
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Letní režim trhů roku 2016 bude v období od 28. května do 29. října – výjimkou budou
dva termíny Starodávných jarmarků na Smetanově náměstí a Pivního festiválku na
Toulovcově náměstí - 18.6., 6.8., 17.9. – v těchto termínech se trhy konat nebudou.
Farmářské trhy má na starosti Petr Malota a Marek Urban, s přípravou prodejních míst
velice pomohl Pavel Tmej a David Edlman, v případě potřeby mnoho dalších členů
Generace 89.
Seminář Co přináší "rozklikávací rozpočet" městu a jeho obyvatelům
Našim cílem je, aby Město Litomyšl zveřejňovalo hospodaření s financemi
prostřednictvím tzv. „Rozklikávacího rozpočtu“. Bohužel jsme neuspěli v roce 2015
prosadit částku na pořízení programu z rozpočtu města odsouhlaseného ZaM v únoru
2015. Myslíme si, že tento neúspěch byl způsobený i neznalostí, co ve skutečnosti
znamená a co městu přinese „rozklikávací rozpočet“. Uspořádali jsme tedy veřejný
seminář k „rozklikávacímu rozpočtu“, který se uskutečnil 27.dubna 2015 v Zámeckém
pivovaru. Co přináší „rozklikávací rozpočet“ městu a jeho obyvatelům, zvyšování
efektivity hospodaření s financemi, otevřenosti a transparentnosti obce, jaké přinesl
předem nepředpokládané výhody pro obyvatele i obec přednášeli Michal Šmarda,
starosta Nového Města na Moravě a Zbyněk Grepl, vedoucí oddělení informatiky
městského úřadu Nové Město na Moravě. V řadách publika se zúčastnili jak lidé
z Litomyšle tak i zástupci z jiných měst v Pardubickém kraji. Velmi potěšitelné je, že na
podzim 2015 bylo přijato rozhodnutí, že z rozpočtu města v roce 2016 bude program
na „rozklikávací rozpočet“ pořízen. Seminář zorganizovala Petra Benešová, s organizací
na místě pomohlo mnoho členek Generace 89.
Piáno do ulic
Po instalaci prvního piána v polovině září 2014 na autobusovém nádraží v Litomyšli
bylo na jaře 2015 druhé piáno umístěno v průchodu k litomyšslskému zámku. Na
podzim byla piána uzamčena do „zimního spánku“ s tím, že po oteplení v jarních
měsících budou naladěna a znovu sloužit veřejnosti. O piána se stará David Vomáčka,
Marek Urban, Marta Kašparová a David Edlman.
Nábřeží Loučné - Nadace Proměny
Projektu přeměny nábřeží řeky Loučné Nadací Proměny se z pochopitelných důvodů již
zcela chopilo město Litomyšl jako přímý partner Nadace Proměny s tím, že k reálné
přeměně vytyčeného prostoru má dojít do konce roku 2016. S Nadací v případě
potřeby komunikuje za Generaci 89 Dan Brýdl a Petra Benešová.
Víkend otevřených zahrad
Po dvou ročnících v předchozích letech se vedení města rozhodlo věnovat tomuto
projektu Nadace Proměny více času a přidat se k mezinárodnímu víkendu otevřených
zahrad v místních parcích a to v Klášterních zahradách, Zámecké zahradě, parku u
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Smetanova domu a v zahradě u Jindrovy vily. Jako spoluorganizátoři jsme byli přítomni
u všech schůzek na MÚ s hlavní koordinátorkou M.Severovou, přičemž za úkol jsme si
vzali zajistit program v Klášterních zahradách. V sobotu 13.6. od 13:00 hod do 16:00
hod byla v Klášterních zahradách připravena stanoviště pro děti předškolního věku na
téma:,,Cesta kolem světa“ a Montessori koutek pro nejmenší batolata . Na závěr
odpoledne jsme připravili i činoherní pohádku „Maková panenka a Motýl Emanuel“.
Bohužel celý den bylo tropické „vedro k padnutí“ a lidé dali přednost pobytu u vody.
Když navíc přišla i osvěžující sprška, byla malá účast logická. Víkend otevřených zahrad
měla v roce 2015 na starosti Petra Sýkorová (poznámka Petry: děkuju Ivě Sedláčkové,
Pavlíně Jiříčkové a Davidu Edlmanovi za skvělou pomoc a podporu J).
Ukliďme Česko v Litomyšli
V sobotu 18.4.2015 jsme se připojili k více než 50 tisícům dobrovolníkům, kteří vyslyšeli
výzvu celonárodní akce „Ukliďme Česko“. V několika skupinách jsme zbavili odpadků a
černých skládek několik lokalit v okolí města Litomyšle včetně příkopů podél
příjezdových komunikací. Především se jednalo o údolí potoka Drahošky, okraj lesa
Černé Hory, cyklostezku na Suchou, údolí a cesta u Staré plovárny, cestu od kravína
k židovskému hřbitovu a kilometry silnic směr Česká Třebová, Suchá, Dolní Němčice,
Morašice. Celkem jsme nasbírali cca 70 pytlů nepořádku. Akci podpořila Správa a
údržba silnic dodáním pytlů na odpad a jejich odvozem. Ukliďme Česko v Litomyšli
organizoval Honza Vavřín a přidali se členové, ale i nečlenové Generace 89.
Konference Forum 2000 v Litomyšli
V neděli 13. září 2015 ve 20:00 se v prostorách Zámeckého pivovaru v Litomyšli konala
panelová diskuse, kterou v rámci mezinárodní konference Forum 2000 pořádala
Generace 89, Zámecké návrší p.o. a další dobrovolníci z Litomyšle a okolí. Ústředním
tématem celé konference byl vztah demokracie a vzdělávání, v litomyšlské debatě jsme
se soustředili konkrétně na problematiku "Digitální demence". Ústředním řečníkem
panelu byl psycholog a psychiatr z univerzitní kliniky v Ulmu, doktor Manfred Spitzer,
autor kontroverzní a velmi diskutované knihy "Digitální demence". Společně s ním
debatovali neméně zajímaví hosté z českého prostředí: pan Václav Štětka z Institutu
komunikačních studií Fakulty sociálních věd UK a Ondřej Šteffl, ředitel společnosti Scio.
Moderace a vedení diskuse se ujala paní Jasmin Sung, odbornice právě v oblasti
digitálních technologií. Akce proběhla převážně v angličtině s možností simultánního
překladu do sluchátek. Pánové spolu s paní Sung předestřeli asi stovce diváků velmi
zajímavou a nezřídka emotivní diskusi. Videozáznam celého večera je k shlédnutí na
stránkách www.generace89.cz. Za finanční podporu a záštitu jsme vděčni Hejtmanu
Pardubického kraje Martinu Netolickému, městu Litomyšl, Smetanově Litomyšli o.p.s. a
mnoha litomyšlským mecenášům – rodinám i jednotlivcům. Organizačně zajistila
Forum 2000 Eva Beňová.
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Připomenutí 17.listopadu, náměstí Václava Havla
Happeningem - neoficiálním přejmenováním nově vzniklého náměstí před bývalým
pivovarem na Náměstí Václava Havla jsme si připomněli 17.listopadu 2015 odkaz
Sametové revoluce. Za překvapivě velké účasti spoluobčanů (vzhledem k minimální
propagaci) jsme odhalili dvě cedule „(Náměstí Václava Havla)“ a zazpívali si několik
„sametových“ písní. O připomenutí 17.listopadu se postaral Dan Brýdl za hudebního
doprovodu Dana Janaty, výborný grafický návrh plakátu, jako v mnoha dalších
případech, byl dílem Matyáše Hájka.
Účast při jednání místní správy a samosprávy
Všichni tři zastupitelé, zvolení za SNK Generace 89 (Petra Benešová, Miroslav Hájek a
Daniel Brýdl) se účastní pravidelně zasedání Zastupitelstva města, Petra Benešová je
navíc členkou Rady města. Asi nejvíce kontroverzním tématem v uplynulém období
bylo téma zákazu výherních automatů – hazardu na území města Litomyšle, kdy
členové Generace 89 byli pro jeho zákaz. Dále jsme se pokusili v Zastupitelstvu
vyjednat podporu pro náš návrh na pojmenování Náměstí Václava Havla, ale nakonec
jsme z hlasování na prosincovém zastupitelstvu tento bod pro jeho přílišnou
kontroverznost mezi zastupiteli stáhli. V rámci komisí pracovali aktivně členové
Generace na vytvářením nového Strategického plánu města na následujících 20 let.
Členové výborů a komisí jsou:
finanční výbor- Jiříčková Pavlína
kontrolní výbor - Marek Urban
mediální výbor - David Edlman
dopravní komise - Radek Novotný
Komise pro sport a tělovýchovu - Filip Holub
Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch - Miroslav Hájek
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování - Věra Krejčová + Petra
Benešová jako členka Rady města
Komise pro rozvoj města, plánování a investice - Daniel Brýdl
Odborná pracovní skupina pro oblast životního prostředí - Jana Jiránková
Oprávněni zasílat články za GENERACI 89 do měsíčníku Lilie jsou: Petra Benešová,
David Edlman, Honza Pikna, Honza Vavřín, Eva Beňová a Dan Brýdl.
Interní záležitosti
Dne 13.dubna 2015 se uskutečnila čtvrtá valná hromada v pronajatých prostorách
Rodinného centra, kde došlo ke schválení Zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení za
rok 2013 a změně stanov – zejména změně z občanského sdružení na Zapsaný spolek.
Schůzky se konají pravidelně první pondělí v měsíci, zápis je zasílán všem členům emailem v rámci sběrné adresy clenove@generace89.cz.
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Hospodaření v roce 2015
Finanční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2015:
GENERACE 89, o.s. za rok 2015 podala Přiznání k dani z příjmů právnických osob bez
povinnosti odvést daň z příjmů.
Hospodaření za rok 2015
Příjmy
členské příspěvky
provozní výnosy – poškození stanů
Bleší trhy
dary
úroky
dotace Pardubický kraj, Město Litomyšl
Celkem příjmy
Výdaje
režijní materiál
služby - nájemné
poštovné
ostatní služby
Celkem výdaje

13.500,-Kč
12.600,-Kč
22.911,-Kč
12.000,-Kč
0,06,-Kč
26.000,-Kč
87.011,06,-Kč

6.878,-Kč
21.075,-Kč
150,-Kč
33.434,-Kč
61.537,-Kč

Stav financí k 31.12.2015:
Bankovní účet KB
Bankovní účet ERA
Pokladna
Peníze na cestě
Celkem

72.003,99,-Kč
488,24,-Kč
44.149,-Kč
3.720,-Kč
116.641,23,-Kč

Stránka 8 z 13

Organizační členění
Složení správní rady v roce 2015: předseda Dan Brýdl, členové Petra Benešová, Eva
Novotná, Marek Urban, Štěpánka Zavoralová, Petra Sýkorová a David Edlman.
Správní rada se scházela pravidelně během pravidelných schůzek se všemi členy spolku
(první pondělí v měsíci vyjma letních prázdnin), ale v případě potřeby také v mezidobí
mezi pravidelnými schůzkami a bohatá komunikace probíhala v rámci e-mailové adresy
rada@generace89.cz. Statutárním zástupcem Generace 89 je předseda správní rady.
Složení Kontrolní komise: Martin Beneš, Pavlína Jiříčková, Eva Beňová
Počet členů GENERACE 89, z.s. k 31.12.2015: 27 osob
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Poděkování
Děkujeme všem členům, jejich rodinám a sympatizantům GENERACE 89, z.s. za aktivity,
které společně realizujeme!
Za nadstandardně kvalitní propagaci jednotlivých projektů i Generace jako celku
děkujeme Matyášovi Hájkovi a jeho wwworks.cz
Děkujeme všem, kteří prodávají, nakupují či „obojí“ na Bleších trzích a Větrání šatníků,
stejně jako hudebníkům a děvčatům, které smaží palačinky a bramboráky.
Děkujeme všem prodejcům a nakupujícím na Farmářských trzích.
Děkujeme studentkám-dobrovolnicím i „jejich“ dětem v projektu Prima odpoledne a
paní zástupkyni Burdové za podporu projektu na ZŠ Zámecké.
Děkujeme všem, kteří podpořili nebo se spolupodíleli na aktivitách, jmenovitě:
Městu Litomyšl
Pardubickému kraji
Tiskárně H.R.G.
Zámeckému návrší Litomyšl
Smetanově Litomyšli
společnosti RE aliance Praha
Firmě Kubík
Rodinnému centru Litomyšl
Základní škole Zámecká
Správě a údržbě silnic
všem rodinám, firmám, i jednotlivcům, kteří podpořili konání Forum 2000
v Litomyšli
donátorům v Burze Filantropie (AB plast, Madesa, VHOS, Adfors)
…. a mnohým dalším
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Foto z akcí spolku
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Kontaktní a identifikační karta
GENERACE 89, z.s.
Smetanova náměstí 132
570 01 Litomyšl
email: info@generace89.cz
Kontakt na jednotlivé členy – e-mail ve tvaru prijmeni@generace89.cz
www.generace89.cz
IČO: 229 02 341
Bankovní spojení: KB Litomyšl č.ú: 107-2839680207/0100
Kontaktní osoba – předseda správní rady:
Mgr. Daniel Brýdl, tel: 602 202 580, email: brydl@generace89.cz
GENERACE 89, o.s. byla registrována 16.2.2011 a dne 13.4.2015 došlo ke změně na
zapsaný spolek – tedy GENERACE 89, z.s.
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