VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
(Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku)

GENERACE 89, z.s.
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Poslání a cíle
Poslání
GENERACE 89, z.s. 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) podpora a rozvoj komunitního, společenského a rodinného života
b) rozvoj města Litomyšl a přidružených obcí
c) organizování kulturních, sportovních a společenských aktivit
d) propagace a organizace dobrovolnické činnosti
e) 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 2020
Rok 2020 byl celosvětově poznamenám pandemií nemoce COVID-19, která ovlivnila veškerý život
na celé zemi, Česko, Litomyšl a GENERACI 89 nevyjímaje.
1. Bleší trhy a Větrání šatníků
Přestože jsme váhali, zda v létě Bleší trhy a Větrání šatníku 2020 pořádat, nakonec jsme se
rozhodli v příjemné tradici pokračovat a udělali jsme dobře. Opět jsme po třikrát měli možnost se
potkat (jedna sobota byla kvůli nepřízni počasí zrušena), ulehčit našim půdám a sklepům a jako
vždy jsme něco prodali, něco nakoupili. Celkem jsme vydělali 16 000,- Kč. Rozhodli jsme se peníze
rozdělit rovným dílem a podpořit 8 tisíci dva projekty.
První částka slouží k podpoře letních zážitkových akcí v nízkoprahovém zařízení NADĚJE, které se
snaží zpestřit prázdninový program dětem, které nemají úplně příznivou situaci v rodině. Peníze
pomohou krýt náklady na letní výlety, které jsou plánované v každém prázdninovém týdnu.
Stejná částka, tedy 8 tisíc, poputuje do Střediska humanitární pomoci, které pomáhá lidem ve
vážné materiální nouzi, kteří si nemohou opatřit základní potraviny, prádlo a hygienické potřeby
a lidem postiženým živelnými událostmi (požár, povodeň apod.) Pomoc je poskytována adresně
na území Litomyšle a přilehlých obcí.
O Bleší trhy se v rámci Generace starají Eva Novotná a Dan Brýdl.

2. Farmářské trhy
Jak jsme již avizovali v předešlém roce, přestaly být Farmářské trhy na Toulovcově náměstí ze
strany spolku aktivně podporovány. Prodejci, kteří projevili zájem pokračovat v prodeji svého
zboží, mohou využít opětovně otevřené prodejní místo v podloubí před Městskou Policií a
obchodníci prodávající z dodávek mohou využít městem nabídnuté místo na pěší zóně uprostřed
Smetanova náměstí. Do budoucna zatím neplánujeme ze strany spolku Farmářské trhy opětovně
organizovat (minimálně ne ve stejné podobě jako dosud – tedy v sobotu dopoledne na
Toulovcově náměstí).

3. Piána do ulic
Několikátým rokem se Generace 89 podílí na projektu Ondřeje Kobzy „Piána na ulici aneb hudba
ve veřejném prostoru“. V Litomyšli provozujeme dvě pianina. V průběhu letošního roku došlo
k malým změnám, které budou, doufejme, ku prospěchu věci.
Staré a zubem času opotřebované piano v přístřešku na dvorku SPgŠ bylo odvezeno odbornou
firmou, která ho jaksepatří zrecykluje. Bude nahrazeno novějším pianinem, které bude jistě
dobře sloužit několik dalších let. Podařilo se nám sehnat dárce, který piano za odvoz rád věnuje.
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Nově ho budeme na zimní období schovávat do krytých prostor a na letní sezonu opět instalovat
dobře naladěné, aby mohlo dělat svým hráčům a posluchačům radost.
O piano v průchodu do zámku se od letošního léta stará Smetanova Litomyšl. Nové krásné piano
nainstaloval pan Doležel. Uzamyká se přes noc a v případě akcí na zámku, kdy by jeho produkce
nevhodně rušila. Na dlouhé, zimní sychravé dny bude odpočívat v suchém a přívětivém prostředí.
Za tuto nabídku provozování a pomoc s obsluhou velice děkujeme panu Janu Piknovi.
O piana se stará Míra Hájek.

4. Ukliďme Česko v Litomyšli:
Pátý ročník, 490 účastníků, 38 uklizených lokalit, 25 kilometrů vyčištěných silnic a přibližně 80
pytlů odpadu sebraného z našeho okolí. To je stručná statistika jedné z největších
dobrovolnických akcí, která nás letos výjimečně propojila s miliony účastníků Světového dne
úklidu v sobotu 19. září, neboť tradiční jarní termín nebylo možné kvůli pandemii uspořádat.
Škarohlídové si klepou na čelo a ptají se, proč sbírat odpadky, když se o to mají starat příslušné
instituce. Čisté příkopy podél silnic jsou přínosem, který potěší snad i oko toho, kdo se občas do
odpadkového koše „nestrefí“. Nicméně hlavní důvod, proč tuto akci organizovat, není „uklidit“
Česko, ale „vzdělat“ Česko. Než říkat lidem: odhazujte odpadky, údržba silnic či městské služby
mají povinnost to po vás uklidit, spíše chceme vzkázat: normální je odložit odpad tam, kam patří.
A pokud se jednou do akce zapojí školák, který nasbírá ze škarpy půl pytle krámů, pak navždy
patří mezi ty, koho vyvézt pneumatiky na Černou horu rozhodně ani nenapadne. Věříme, že
kdyby se o něco podobného pokoušeli jeho rodiče, tak si je dovzdělá také.
Přibližný poměr účastníků 1 dospělý na 4 mladé lidi nás naplňuje optimismem, že Ukliďme Česko
v Litomyšli svou misi plní. Navíc mnoho každoročních uklízečů konstatuje, že odpadků je stále
méně a méně. Nějaký ten odpad v netradiční podzimní termín milosrdně přikryla podzimní
příroda, přesto se těšíme na dobu, kdy akci budeme moci zrušit.
Na závěr bych rád vyjádřil poděkování, jenž patří všem tahounům, vedoucím, trenérům, učitelům
i rodičům, kteří vědí, že vzdělávání nemusí probíhat jen v lavicích nebo on-line. A také všem
těm, kteří prolézali křovím za Smetanovým domem, kopřivami kolem Staré plovárny, brali vše od
Suché po Kozlov, ohýbali záda podél „pětatřicítky“, nebo třeba nasadili brodičky a prošli Loučnou
půlku Litomyšle.
Díky! Litomyšl a okolí je i díky Vám skvělé místo pro život.
Ukliďme Česko v Litomyšli organizuje Honza Vavřín.
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5. Litomyšlské fórum:
Litomyšlské fórum roku 2020 jsme kvůli koronavirové pandemii odsunuli z podzimu 2020 na jaro
2021, kdy jsme všichni doufali v lepší situaci. Plánované téma se mělo týkat některého z EKO
témat. Doufáme, že se nám podaří fórum uskutečnit v roce 2021 alespoň online.
Eva Beňová a Honza Pikna.
6. Připomenutí 17.listopadu:
Rok 2020 byl z pohledu možností shromažďování většího počtu lidí velmi striktní a proto i oslavy
17. listopadu v Litomyšli byly tímto faktem značně poznamenány. Místo tradičního setkání stovek
lidí a připomenutí tohoto významného datumu na Náměstí Václava Havla v Litomyšli s projevy a
hudbou, bylo pouze pietní místo před vchodem do zámeckého areálu (u lavičky Václava Havla)
připraveno k položení kytice nebo zapálení svíčky. Zároveň jsme zajistili slavnostní nasvícení
průčelí zámeckého pivovaru trikolorou. Na místě se v odpoledních a podvečerních hodinách
průběžně objevilo velmi mnoho lidí, kteří i přes shromažďovací restrikce chtěli uctít památku
tohoto významného data.
Doufáme, že oslavy Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva v roce
2021 se opět bude moci uskutečnit v tradičním modelu osobního setkání obyvatel s projevy a
hudbou.
David Edlman a Dan Brýdl
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7. Účast při jednání místní správy a samosprávy, komunální volby
Všech šest zastupitelů, zvolených za SNK Generace 89 (starosta Daniel Brýdl, členka městské rady
Petra Benešová, David Edlman, Miroslav Hájek, Olga Radimecká a Honza Vavřín) se účastnili
pravidelně zasedání Zastupitelstva města. Náš cíl je maximálně naplňovat volební program,
vycházející z cílů spolku, jak jsou definovány ve stanovách i výročních zprávách. Členové spolku
jsou Danem Brýdlem a Petrou Benešovou pravidelně o dění na radnici informováni na
pravidelných pondělních schůzkách, případně korespondence probíhá po e-mailech.
Členy komisí Rady města a výborů zastupitelstva města Litomyšle jsou:
Finanční výbor- Jiříčková Pavlína
Kontrolní výbor – Tomáš Fila
Mediální komise - David Edlman + Daniel Brýdl jako člen Rady města
Dopravní komise - Radek Novotný
Komise pro sport a tělovýchovu - Filip Holub
Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch - Renata Kmošková
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování - Věra Krejčová + Daniel
Brýdl jako člen Rady města
Komise pro oblast životního prostředí – Jan Vavřín a 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.

8. Interní záležitosti
Valná hromada a schválení Zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení za rok 2019 se z důvodů
vládního omezení shromažďování neuskutečnila ani na tradičním místě (Rodinné centrum) ani
v tradičním čase (duben). Místo toho se uskutečnila až 1.června a to ve Vinárně U Mydláře na
Smetanově náměstí. Tato valná hromada nebyla volební a tak velký prostor dostala strategie a
cíle, se kterými vyslala GENERACE 89 svého zástupce Daniela Brýdla na post starosty města
Litomyšle po vyhraných volbách na podzim 2018.
Schůzky spolku se konají pravidelně první pondělí v měsíci (vyjma prázdnin), v současné době se
nepravidelně konají schůzky i formou on-line setkání, zápis je zasílán všem členům e-mailem
v rámci sběrné adresy clenove@generace89.cz. Zastupitelé zvolení za GENERACI 89 do
zastupitelstva
města
také
komunikují
přes
sběrnou
e-mailovou
adresu
zastupitele@generace89.cz .
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Hospodaření v roce 2020
Finanční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2020:
GENERACE 89, z.ú. za rok 2020 podal Přiznání k dani z příjmů právnických osob bez povinnosti
odvést daň z příjmů.
Hospodaření za rok 2020
Příjmy
členské příspěvky
Bleší trhy
Celkem příjmy

11.000,-Kč
16.053,-Kč
27.053,-Kč

Výdaje
služby
dar – Junák

6.300,-Kč
28.000,-Kč

(POZN.: jedná se o dar vyplacený z příjmu za rok 2019, dar z Bleších trhů za rok 2020 je vyplacený 8.3.2021)

Celkem výdaje

34.300,-Kč

Stav financí k 31.12.2020:
Bankovní účet KB
Bankovní účet ERA
Pokladna
Celkem

77.974,48 Kč
zrušen
17.840,-Kč
95.814,48 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 2020: předseda Dan Brýdl, členové Petra Benešová, Eva Novotná, Eva
Beňová 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, Lenka Luxová
Počet členů GENERACE 89, z.s. k 31.12.2020: 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 v roce 2020:
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Fotografie z akcí GENERACE 89:
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Plakátky a pozvánky na akce pořádané GENERACÍ 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 89 jako celku
děkujeme Matyášovi Hájkovi, Evě Beňové a jejich WWWORKS.cz.
Děkujeme našim mladým novým členům (Pavel Kolář, Tomáš Rothschein a Michal Frank) za
aktivní přístup a rozbor našich aktivit a zpracování Think-tanku vycházející z našich
volebních materiálů.
Děkujeme všem, kteří prodávají, nakupují či „obojí“ na Bleších trzích.
Děkujeme všem, kteří podpořili nebo se spolupodíleli na našich aktivitách:
Městu Litomyšl
Smetanově Litomyšli
Rodinnému centru Litomyšl
Tiskárně H.R.G. a pánům Leošovi Tupcovi a Petrovi Lorencovi st.
Zámeckému návrší a p. Davidovi Zandlerovi
Novému kostelu a p. Danielovi Kvasničkovi
Informačnímu centru 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 
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GENERACE 89, z.s.
Smetanovo náměstí 132
570 01 Litomyšl
info@generace89.cz
www.generace89.cz
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