VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
(Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku)

GENERACE 89, z.s.
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Poslání a cíle
Poslání
GENERACE 89 je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení 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
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 2016
Bleší trhy a Větrání šatníků
Ani v létě 2016 nemohly chybět už tradiční Bleší trhy a souběžné Větrání šatníků, kdy
se opět po čtyři soboty (11.6., 16.7., 13.8. a 10.9.) Toulovcovo náměstí proměnilo
v obrovské tržiště, kde se smlouvalo, prodávalo a nakupovalo za každého počasí.
Nechyběl ani náš oblíbený obchůdek s obnošeným oblečením, který jako každý rok
přitáhl mnoho nadšených nakupujících, kteří si za cenu 30 Kč (zboží pro dospělé) a 10
Kč (cena zboží pro děti) nakoupili něco hezkého či potřebného do svých šatníků. Kromě
již zmíněného Větrání šatníků, jehož výtěžek putuje do Blešího fondu celý, odvedli
všichni prodejci minimálně 20% svého výtěžku tamtéž. Nemalou částkou do fondu také
přispěla naše malá kavárna, kam si mohl každý přijít odpočinout a dát si dobrou kávu a
něco sladkého. Celkem se v roce 2016 vybralo 22.727,- Kč, které byly využity na nákup
stolů pro pěstování rostlin pro seniory do Centra sociální pomoci.
O Bleší trhy v rámci Generace starají Eva Novotná a Dan Brýdl.

Prima odpoledne
Prima odpoledne v roce 2016 fungovalo omezeně. Ve školním roce 2015/16 se do
programu zapojilo 6 dvojic žák základní školy Zámecká – studentka Pedagogické školy.
Tyto dvojice v roce 2016 měly společně několik schůzek, na které dostávaly z Blešího
fondu 100 Kč na nákup drobností – vstupné do bazénu, kina, zmrzlinu…). Hojně též
využívaly prostory RC Litomyšl. Zde přišla k užitku materiální podpora získaná v Burze
filantropie (výtvarné potřeby, stolní hry…)
26.4. jsme ukončili první - předprázdninovou polovinu projektu s tím, že mnohé
studentky končí úplně (dostudovaly, odchází z Litomyšle), některé by měly chuť
pokračovat.
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V Litomyšli odstartoval s novým školním rokem „Projekt inkluze“ – velký projekt
hrazený z peněz EU. Jedním z jeho bodů je aktivita „Velký kamarád“, který je velmi
podobný Prima odpoledni. Na malém městě nemá smysl dělat dva totožné projekty
pro stejnou cílovou skupinu. Proto jsme se po domluvě s vedením základní školy
Zámecká rozhodli Prima odpoledne ukončit a děti zapojit do „Velkého kamaráda“.
Finanční prostředky, které z projektu zbyly, budou použity na další dobročinné účely ve
spolupráci s Centrem sociální pomoci města Litomyšl. Deskové hry jsme věnovali
nízkoprahovému klubu Naděje, výtvarné potřeby jsme přenechali RC. Děkujeme Olince
Radimecké a všem dalším dobrovolnicím, kteří se několik let projektu aktivně věnovaly!
Farmářské trhy
Osmý ročník farmářských trhů, na kterých jsme zajišťovali organizaci, úklid a přípravu
prodejních míst, probíhal již plně v režimu „celoročním“. To znamená, že od 28.5. do
29.10. vynáší členové Generace 89 stoly a připravují pro prodejce elektrické připojení,
po zbytek roku si prodejci prodejní místa (stoly, stánky…) zajišťují sami.
Farmářské trhy má na starosti Petr Malota, s přípravou prodejních míst však velice
pomohl Pavel Tmej, David Edlman, Míra Hájek, Martin a Petra Benešovi, Marek Urban
a v případě potřeby mnoho dalších členů Generace 89.

Protipovodňová opatření
V březnu 2016 proběhla na MÚ schůzka se zástupci Povodí Labe, městskou
architektkou Zdeňkou Vydrovou a vedením města ohledně protipovodňových opatření
na ulici Partyzánská. Schůzku inicioval Dan Brýdl z pozice předsedy Komise pro rozvoj
města, plánování a investice a s velkým potěšením lze konstatovat, že se zástupci všech
stran dohodli na přetvoření původních návrhů protipovodňových opatření od
projektantů Povodí Labe paní architektkou Vydrovou. V jejím pozdějším návrhu se
opravdu povedlo minimalizovat nevzhledné betonové zdi, zachovat přírodní ráz koryta
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řeky Loučné a navíc vytvořit návrh na nový veřejný prostor ze zahrad, které nejsou
v současné době využívány a zarůstají plevelem, byť jde o majetek města.
Piána do ulic
Obě naše piána (v zámeckém průchodu i na autobusovém nádraží) v roce 2016
fungovala, byť na autobusovém nádraží máme neustálý problém se
zamykáním/odemykáním. Navíc jsme řešili naladění pián, kdy nám velmi pomohla
Smetanova Litomyšl, která na své náklady nechala piáno v zámeckém průchodu
naladit. V zimních měsících byla piána uzamčena do „zimního spánku“ s tím, že po
oteplení v jarních měsících budou naladěna a znovu sloužit veřejnosti. Uvažujeme o
přestěhování piána z autobusového nádraží ke Smetanovu domu, případně do atria
Pedagogické školy, neboť na autobusovém nádraží slouží piáno častěji jako odkládací
pult na tašky, než jako hudební nástroj. O piána se stará Míra Hájek s Davidem
Vomáčkou.
Ukliďme Česko v Litomyšli
V sobotu 16. 4. 2016 jsme se připojili k desítkám tisíc dobrovolníků, 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, les Černou
Horu, cyklostezky na Suchou, na Tržek, údolí a cesta u Staré plovárny, cestu od kravína
k židovskému hřbitovu, údolí Desinky, a kilometry silnic směr Česká Třebová, Suchá,
Osík, Kornice, Morašice. Do úklidu se zapojilo Skautské středisko Litomyšl (přes 50 lidí),
1. ZŠ Zámecká (10 tříd, cca 250 lidí), NZDM - Naděje, Charita se Speciální školou,
Školamyšl a mnoho rodin a jednotlivců. Celkem bylo nasbíráno cca 180 pytlů
nepořádku. Akci podpořila Správa a údržba silnic dodáním pytlů na odpad a jejich
odvozem. Ukliďme Česko v Litomyšli organizoval Honza Vavřín.
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Litomyšlské fórum
Ve čtvrtek 13.10.2016 od 17:00 se v prostorách Zámeckého návrší uskutečnil 1.ročník
Litomyšlského fóra, navazující na dříve uskutečněné diskuse pod hlavičkou Fóra 2000
v Litomyšli. Veřejná debata, která tentokrát proběhla v širším kontextu Týdne paměti
národa, měla podtitul „Prezident: hra o trůn, nebo řemeslo?“ a diskutovali na ní mimo
jiné diplomat Petr Kolář, politička Zuzana Roithová či sociolog Jan Hartl. Moderování se
ujal Daniel Kvasnička, technicky diskusi zajistilo Zámecké návrší.
Velký dík patří členkám a členům GENERACE 89, jež přispěli k zajištění organizace a
občerstvení pro návštěvníky Litomyšlského fóra. Organizačně se o debatu za Generaci
postaral Dan Brýdl.

Připomenutí 17.listopadu, náměstí Václava Havla
Druhý ročník připomenutí Sametové revoluce se nesl ve stylu připomínajícím toto
období roku 1989: z přistaveného valníku promlouvali střídavě zástupci různých
organizací i jednotlivci a zazněly různé písně – jak připomínající období před 27 lety, tak
originální tvorba, přednesena svými autory. Celou akci, moderovanou Danem Brýdlem,
doprovázel prodej svařeného vína a její základní myšlenkou bylo „Litomyšlané sobě“ –
tedy všichni vystupující byli z Litomyšle či nejbližšího okolí. Na akci na velmi slušně
zaplněném „Nenáměstí Václava Havla“ tak vystoupili: Zdeněk Bína – skladatel a zpěvák,
muzikant z Litomyšle ; Daniel Kvasnička – farář Církve bratrské ; Sbor 1ZŠ Zámecká pod
vedením paní učitelky Renaty Čápové s písněmi „Náměšť“ a „Jednou budem dál“ ;
Stanislav Švejcar – učitel, který má na 1ZŠ mj. na starosti projekt Příběhy bezpráví ;
Radomil Kašpar – starosta města, Kateřina Macková - studentka, hudebnice ; Václav
Hurt – farář církve evangelické ; Eva Piknová s „Modlitbou pro Martu“ ; Marcel Faltys –
student politologie na Univerzitě Karlově v Praze ; Tomáš Rotschein – studen Gymnázia
Aloise Jiráska Litomyšl a Vojtěch Stříteský – jeden z aktivistů v listopadu 1989. Na závěr
celé akce došlo i na zpěv hymny a poté se mnoho občanů odebralo do Zámeckého
sklepení k Srdci pro Václava Havla, které bylo pro tuto příležitost mimořádně
zpřístupněno. Z akce se tak stává pomalu tradice, na kterou dorazilo odhadem 200 lidí
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s vlajkami a chutí si připomenout, že svoboda a demokracie není zadarmo, ale je nutno
o ni neustále bojovat.

Spolupráce s Ekodomovem
V roce 2016 jsme otevřeli novou cestu Eko Litomyšle. Pozvali nové směry také v
recyklaci a údržbě čistého domova. Navázali partnerství s projektem KOMPOSTUJ.CZ
Přijmout nové směry a dát prostor čisté Litomyšli. Jak postupovat ve správné recyklaci
bioodpadu, kdy je vhodné kompostovat a proč žijeme v době, kdy lidé vyhazují vše do
jednoho „pytle“. I to je tématem společného prostoru mezi Generací 89 a Ekodomovem
z.s. z Prahy. Společnost, která jako jedna z prvních uchopila problém v kompletní
podobě a ročně vzdělává a pomáhá mnohým v ČR. Zahájili jsme projekt pomoci sobě
lépe vnímat živou hmotu. Navrátit kvalitu půdy do našich zahrádek. Uvědomit
spoluobčany o této možnosti a využít podpory ze strany nejen obce, ale také
neziskových organizací.
V jedné oblasti ekocítění jsme také my v (G)generaci mladší procitli. Zdravá pohyblivost
je pro nás zatím přirozená. V Centru sociální pomoci je nyní krásný a příjemný etér –
najdi si svou pohyblivost v přírodě. Nové mobilní záhonky pro seniory budou první
opravdovou stavbou života v EkoLitomyšli.
Spolupráci s Ekodomovem má na starosti Bláža Kovářová Jirušková.

Stránka 8 z 16

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.
Ani v roce 2016 jsme neuspěli s naší snahou na pojmenování Náměstí Václava Havla,
neboť bychom v zastupitelstvu města nenalezli dostatečnou podporu.
V rámci komisí pracovali aktivně členové Generace na vytváření nového Strategického
plánu města na následujících 20 let, který však dle našeho názoru vedení města
nepovažuje za reálný důležitý nástroj pro plánování rozvoje Litomyšle a takto je k jeho
tvorbě také přistupováno.
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 4.dubna 2016 se uskutečnila pátá valná hromada v pronajatých prostorách
Rodinného centra, kde došlo ke schválení Zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení za
rok 2015.
Schůzky spolku se konají pravidelně první pondělí v měsíci (vyjma prázdnin), zápis je
zasílán všem členům e-mailem v rámci sběrné adresy clenove@generace89.cz.
Nedaří se aktualizace webu a nábor nových členů, i když na konci roku 2016 svitla
naděje a schůzek se začalo zúčastňovat několik studentů litomyšlského gymnázia, kteří
se aktivně zapojují do debat a přichází s nápady, jak Litomyšl obohatit o další projekty.
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Hospodaření v roce 2016
Finanční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2016:
GENERACE 89, o.s. za rok 2016 podala Přiznání k dani z příjmů právnických osob bez
povinnosti odvést daň z příjmů.
Hospodaření za rok 2016
Příjmy
členské příspěvky
Bleší trhy
dary
úroky
Celkem příjmy

12.000,-Kč
22.272,-Kč
5.000,-Kč
0,06,-Kč
39.272.06,-Kč

Výdaje
nákup DHIM
režijní materiál
poštovné
ostatní služby
Celkem výdaje

13.097,-Kč
2.642,-Kč
95,-Kč
16.264,-Kč
32.098,-Kč

Stav financí k 31.12.2016:
Bankovní účet KB
Bankovní účet ERA
Pokladna
Celkem

60.182,99,-Kč
488,30,-Kč
63.144,-Kč
123.815,29,-Kč
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Organizační členění
Složení správní rady v roce 2016: 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 31.12.2016: 24 osob

Kontaktní a identifikační karta
GENERACE 89, z.s.
Smetanovo 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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Články Generace 89 v městském zpravodaji Lilie
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Fotografie z akcí GENERACE
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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.
Děkujeme všem prodejcům a nakupujícím na Farmářských trzích.
Děkujeme všem, kteří podpořili nebo se spolupodíleli na našich aktivitách:
Městu Litomyšl
Tiskárně H.R.G.
Zámeckému návrší Litomyšl
Novému kostelu
Smetanově Litomyšli
Informačnímu centru Litomyšl
Rodinnému centru Litomyšl
Střední škole zahradnické a technické Litomyšl
Správě a údržbě silnic Pardubického kraje
Základní škole Zámecká
…. a všem dobrovolníkům, kteří zdarma ve svém volném čase přiložili a přiloží
ruku k dílu J
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GENERACE 89, z.s.
Smetanovo náměstí 132
570 01 Litomyšl
info@generace89.cz
www.generace89.cz
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