VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
(Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku)
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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 2017
Bleší trhy a Větrání šatníků
K létu a prázdninám už po několik let neodmyslitelně patří Bleší trhy a ani rok 2017
nebyl výjimkou. Jako každý rok proběhly po čtyři soboty na Toulovcově náměstí (17.
června, 15. července, 19. srpna a 9. září) tak zvané Bleší trhy a Větrání šatníků. Protože
se konaly již po sedmé, přitáhly si opět pozornost jak prodávajících, tak i zákazníků,
takže se náměstí beze zbytku zaplnilo a proměnilo v obrovské tržiště plné barev a
přátelského ruchu. K dobré náladě určitě přispěla i kavárna, kterou letos zajistilo
Centrum sociální pomoci, a tím vyjádřilo svůj dík a podporu za peníze, které jsme jim
poskytli na nákup stolů pro pěstování rostlin v roce minulém.
A jak to v roce 2017 všechno dopadlo? Do Blešího fondu díky povinnému poplatku
prodávajících 20% a našemu dobročinnému Větrání šatníků přibylo krásných 20.071,Kč. O Bleší trhy v rámci Generace starají Eva Novotná a Dan Brýdl.

Spolupráce s Centrem sociální pomoci
V tomto roce jsme z výtěžku Bleších trhů podpořili Centrum sociální pomoci města
Litomyšl. Klienti Domova pro seniory(DS) a Domova se zvláštním režimem (DZR) ocenili
zejména mobilní záhony, kde pěstují bylinky, které jsou pak využity pro potřeby
kuchyně. Neméně potřebná jsou též evakuační nosítka, která jsme zafinancovali. Část
peněz, které jsme Centru věnovali, byla použita na obložení chodeb v DZR.
Spolupráce s Centrem sociální pomoci nebyla pouze jednostranná. Klienti této
organizace připravili sladké pohoštění pro návštěvníky našich Bleších trhů. Pracovníci
Centra zde provozovali „kavárnu“, kde si kolemjdoucí za dobrovolnou cenu mohli
koupit kávu, čaj, štrůdl a koláče. Spolupráci s Centrem zajišťuje za Generaci 89 aktivně
Olga Radimecká.
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Farmářské trhy
Devátý ročník farmářských trhů probíhal druhý rok v režimu „celoročním“. Díky
komplikacím se zajištěním lavic od města jsme prakticky upustili od přípravy prodejních
míst, ale vlastně se ukázalo, že prodejci začali užívat své vlastní rozkládací prodejní
pulty a stoly, takže na Generaci 89 zůstala propagace a informovanost veřejnosti i
prodejců. Farmářské trhy má na starosti Petr Malota.
Piána do ulic
Také v roce 2017 jsme v Litomyšli provozovali dvě piana. Jedno v průchodu do
Litomyšlského zámku u Informačního centra, druhé piano bylo nově po domluvě s
ředitelem SPgŠ panem Leníčkem a panem architektem Burianem přemístěno
z autobusového nádraží na školní dvůr Pedagogické školy, kde se díky firmě STORY
DESIGN vybudovalo jednoduché zastřešení. Školní dvůr je zcela přístupný v otvírací
době během celého týdne i o víkendech. Na noc se dvůr zavírá. Obě piana byla nově
naladěna a drobně repasována. O piána se stará Míra Hájek.
Ukliďme Česko v Litomyšli
V sobotu 8. 4. 2017 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. Uklizeny byly silnice do Morašic, Kornic, Suché, Strakova a
Dolních Němčic, části silnic na Pohodlí, Benátky, I/35 nad Nedošínem, či stará silnice na
Vysoké Mýto od „Osevy“ po odbočku na Sedliště. Dále spojnice Kornic s kravínem,
okolí židovského hřbitova a rasovny po Kornickou ulici, údolí Staré plovárny, Líbánek a
Drahošky přes Primátskou hráz k prameni potoka, obě části Černé hory (i za „starou
hospodou“), spojnice Suchá - Strakov, okolí Řetízku a Markova mlýna, okolí hřiště
Wembley a cihelny, Osecké údolí, bývalá „státovka“ v Janově, či údolí od Janova na
Mendryku. K tomu je potřeba připočíst několik dalších ulic a lokalit uvnitř města.
Objem nasbíraného odpadu lze snadno spočítat na pytle - těch bylo 140. Nicméně
dobrovolníci našli i mnoho kusů velkorozměrného odpadu, který se do pytlů nevešel.
Do úklidu se zapojilo Skautské středisko Litomyšl (přes 50 lidí), Charita se Speciální
školou, janovští hasiči, Školamyšl a mnoho dalších dobrovolníků – rodin i jednotlivců.
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
Litomyšlské fórum 397 let po Bílé hoře. Vyhnuli jsme se porážce, ale oslnivé vítězství
se nekonalo
8.11.2017 chtě nechtě na výroční den bělohorské porážky jsme se rozhodli jitřit rány
česko -evropských vztahů. Jsou Češi pro nebo proti Evropské unii? Kam nás to (nebo
kdo) dnes táhne?
Pozvání k panelu přijali 3 hosté: Dagmar Pecková - víc než zlato v hrdle se ten večer
hodily zkušenosti ze života v Německu. Kateřina Šafaříková - rozhledem a analytickým
vnímáním skutečnosti přesvědčila většinu posluchačů, že Respekt je opravdu její
parketa. A Roman Joch? Brilantní komentátor, s oběma dámami si zanotoval před
kamerou, ale ještě vřeleji před studenou sekanou od Benešů.
A moderátor? Kde se vzal, tu se vzal a stejně rychle zmizel. Štefan Hríb - prováděl
diskusním večerem pro posluchače v sále, ale i pro diváky pořadu Pod Lampou. Jeho
štáb ze slovenského týždeň.sk si celý večer natočil a po týdnu zveřejnil na svých
stránkách
https://www.tyzden.sk/podlampou/44201/pod-lampou-special-cesi-slovaci-a-europa/

Generace89, Zámecké návrší a Nový kostel spolu připravili příjemný a vskutku
povedený večer. S jedinou chybou! Nezazněly silnější argumenty proti EU. Jednoho
studenta litomyšlského gymnázia to naštvalo a odešel. Měl pravdu. Předpokládali jsme,
že pan Joch bude tvrdším oponentem EU, ale nestalo se. Nemohli jsme to tušit, ale
tohle prostě nevyšlo.
Naštěstí pro nás tato "porážka" nemá tak fatální důsledky jako za Habsburka a
beztrestně se smíme poučit z předchozího vývoje. Takže do toho! Směle do dalších
ročníků a samozřejmě směle do Evropy, kam taky jinam.
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
postarala Eva Beňová a Dan Brýdl.
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Připomenutí 17.listopadu, náměstí Václava Havla
Třetí ročník připomenutí Sametové revoluce byl organizován pod heslem „Litomyšl
jiným“, když předcházející rok měl podtitul „Litomyšl sobě“
V roce 2017 jsme chtěli pomáhat a tak na akci, již tradičně moderovanou z valníku
D.Brýdlem, zněly prosby o pomoc - Petra Benešová z Generace 89 vystoupila společně
s paní Hanou Šteyerovou z Litomyšl Europe clubu s prosbou k přítomným o pomoc při
pobytu dětí z černobylské oblasti v Litomyšli v červnu 2018. Dále vystoupili zástupce
Amnesty International s informacemi o možnostech pomoci v nesvobodných částech
světa, u jejich stánku také mohli po celou dobu konání akce přítomní podepisovat
petiční archy.
Po několika písních „volného sdružení hudebníků kolem Míry Hájka“ promluvil nejen o
současné politické situaci Tomáš Rothschein a následovaly písně Karla Teleckého.
Celou akci, kterou navštívilo odhadem 200-300 spoluobčanů, zakončila zpěvem hymny
Eva Piknová. Opět došlo i na prodej svařeného vína a žákyně 1.ZŠ Zámecké nabízeli
přítomným perníčky ve tvaru klíčů, jako připomínka na „cinkání“ konce komunismu
v listopadu 1989. Otevřeno bylo opět Zámecké sklepení se Srdcem pro Václava Havla.
Všem, kteří ke vzpomínkové akci před 28 lety přispěli, patří velký dík, za Generaci 89
organizoval Dan Brýdl, různým způsobem přispěli i další členové spolku.

Spolupráce s Ekodomovem
„Jak v Litomyšli zahradničí děti“ a další projekty mající budoucnost se v roce 2017
projevilo také u nás. V propojení s Ekodomovem jsme vyzkoušeli, jak pracuje domácí
recyklace bioodpadu. Nákupem vermikompostéru (kompostér pro vnitřní prostory s
kalifornskými žížalami), který jsme umístili do Rodinného centra a Klubíku, se započala
cesta výchovy a odpovědnosti za naše zbytky také zde. Proto se během půl roku stala
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místnost mezi Rodinným centrem a Klubíkem výukovou hernou. Děti a rodiče během
doby pozorovali, jak lze rychle najít přátele v půdě, nové poznatky v kompostování,
projevili zájem o recyklaci bio odpadu. Úsilí nakrmit žížaly byla výborná výuková praxe.

Je třeba nadále rozvíjet tématiku a propojovat také dospělé.
Bleší trhy se staly nově také prostorem pro osvětu v této oblasti. Lidé poznávali
způsoby odkládání šlupek. Zájem byl zejména ze strany těch, kteří bydlí ve společných
domech a nemají svůj zahradní kompostér. Pro tyto a další projekty byl s pomocí HRG
Tiskárny a našeho partnera Kompostuj.cz vytištěn zábavný o žížale Žofce letáček ve
dvanácti provedeních. Osvěta má být osvícením našeho ducha.
Generace89 zve občany Litomyšle ke společnému sdílení „hnojníků“. Do dalšího roku
se chystá zábavná aktivita ve školkách, kam bychom rádi posunuli tyto ideály a hravou
formou ukázali dalším občánkům co naše Žofka umí. Propagovali živé hřiště na akcích
pořádaných městem a spolupracovali na ekocítění.
Spolupráci s Ekodomovem má na starosti Bláža Kovářová Jirušková.
Spolupráce s Litomyšl – Evropa klubem: pobyt dětí postižených černobylskou
katastrofou
V červnu 2017 se Petra Benešová společně se členy Europe clubu zúčastnila setkání se
zástupci z partnerského města Roden v Nizozemsku. Tématem setkání byl zdravotní
pobyt děti z Běloruska, neboť tato oblast patří mezi nejvíce postižené oblasti po
jaderném výbuchu v Černobylu. Našim cílem je přivézt děti z Běloruska i do Litomyšle.
Malé děti z postižené oblasti mají „srdce starého člověka“, čtyřtýdenní pobyt mimo
jejich domov – místo i v dnešní době zatížené vysokou radioaktivitou, zlepší jejich
zdravotní stav až o 60%. O záměru pomoci dětem z Běloruska Petra Benešová a Hana
Šteyerová informovaly občany Litomyšle na setkání k 17.listopadu. Pro rok 2018
plánujeme do Litomyšle přivést 6-8 dětí ve věku cca deset let. Je potřeba zajistit rodiny,
ve kterých budou děti ubytovány, zajistit pro děti celodenní program, navázat
spolupráci se základními školami, nasmlouvat pro děti v případě potřeby zubního a
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dětského lékaře, zjistit legislativu mezi ČR a Běloruskem, navázat spolupráci
s neziskovou organizací na Běloruské straně, která pomůže s odjezdem dětí ze země a
pravděpodobně mnoho věcí, které v tuto chvíli nedohlédneme. Těšíme se. Za Generaci
89 na projektu „Děti z Běloruska“ pracují Olga Radimecká a Petra Benešová.
Otevření parku Vodní Valy financovaného Nadací Proměny 3.6.
Po několika letech příprav, projektování, diskusí s veřejností, stavebních úprav a
instalace originálních dětských prvků bylo v červnu otevřeno nově opravené nábřeží
říčky Loučné „Vodní Valy“ i park kolem Smetanova domu – hrazeno jak ze soukromých
zdrojů Nadace Proměny Karla Komárka, tak z rozpočtu města. Jsme velice rádi, že
Generace 89 stála u samého zrodu této spolupráce a park je tak důkazem, že aktivita a
na počátku bláznivý nápad mohou vést k výjimečnému výsledku. Děkujeme!
Venkovní posilovna na Výsluní
Po několika měsících snažení a jednání s úřady se konečně podařilo Litomyšli dohnat
okolní města a postavit vlastní venkovní posilovnu pro širokou veřejnost a všechny
náruživé, či pouze občasné sportovce. Toto úsilí se podařilo také díky velké podpoře ze
strany starosty Radomila Kašpara, paní Milady Nádvorníkové z odboru školství a
sociální péče a dalším z městského úřadu. S návrhem a provedením přišel Tomáš
Rothschein s Davidem Brýdlem.

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.
Hlavním tématem roku 2017 pro zastupitele bylo projednávání trasování R35, bojovali
jsme o zachování Zámecké školky v centru města a řešili jsme možnosti připomenutí
100 let od založení Československa.
Ani v roce 2017 jsme neuspěli s naší snahou na pojmenování Náměstí Václava Havla,
neboť bychom v zastupitelstvu města nenalezli dostatečnou podporu.
Členové a sympatizanti GENERACE 89 se také zapojovali do práce komisí a výborů:
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 3.dubna 2017 se uskutečnila pátá valná hromada v pronajatých prostorách
Rodinného centra, kde došlo ke schválení Zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení za
rok 2016.
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.
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Hospodaření v roce 2017
Finanční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2017:
GENERACE 89, o.s. za rok 2017 podala Přiznání k dani z příjmů právnických osob bez
povinnosti odvést daň z příjmů.
Hospodaření za rok 2017
Příjmy
členské příspěvky
Bleší trhy
dary
úroky
Celkem příjmy

13.000,-Kč
20.070,-Kč
3.630,-Kč
0,06,-Kč
36.700.06,-Kč

Výdaje
dary
režijní materiál
nájemné
ostatní služby
Celkem výdaje

32.670,-Kč
7.200,-Kč
300,-Kč
12.699,-Kč
52.869,-Kč

Stav financí k 31.12.2017:
Bankovní účet KB
Bankovní účet ERA
Pokladna
Celkem

55.683,99,-Kč
488,36,-Kč
51.474,-Kč
107.646,35,-Kč

Spravování financí, výběr členských příspěvků, vedení pokladny, platby z bankovních
účtů zajišťují Štěpánka Zavoralová a Petra Benešová.
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Organizační členění
Složení správní rady v roce 2017: 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, ale v případě potřeby také v mezidobí mezi pravidelnými schůzkami a bohatá
komunikace probíhala v rámci e-mailové korespondence. Statutárním zástupcem
Generace 89 je předseda správní rady.
Složení Kontrolní komise: Martin Beneš, Pavlína Jiříčková, Eva Beňová
Počet členů GENERACE 89, z.s. k 31.12.2017: 26 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 89
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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 85 jako celku
děkujeme Matyášovi Hájkovi a jeho wwworks.cz
Děkujeme všem, kteří prodávají, nakupují či „obojí“ na Bleších trzích.
Děkujeme všem, kteří podpořili nebo se spolupodíleli na našich aktivitách:
Městu Litomyšl
Tiskárně H.R.G.
Zámeckému návrší a p. Davidovi Zandlerovi
Novému kostelu a p. Danielovi Kvasničkovi
Smetanově Litomyšli
Informačnímu centru Litomyšl
Rodinnému centru Litomyšl
Centru sociální pomoci města Litomyšl
Střední škole zahradnické a technické Litomyšl
Střední pedagogické škole
Firmě STORY DESIGN
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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