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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 2018 

Bleší trhy a Větrání šatníků 

Jak dopadly tradiční Bleší trhy a Větrání šatníků v roce 2018? Žádné překvapení se nekonalo, 

opět jsme se po čtyři soboty (16. 6.,  21. 7., 18. 8. a 8. 9. 2018) sešli na Toulovcově náměstí a 

opět se s chutí jali prodávat a někteří i nakupovat ve prospěch dobré věci.  Bleší trhy i 

dobročinný prodej oblečení Větrání  šatníků má své letité přívržence, takže o zábavu není 

nouze. Náměstí opět ožilo barvami a životem, smlouvalo se a nechyběla dobrá nálada. 

Centrum sociální pomoci opět hostilo nakupující i prodávající ve své pouliční kavárně a 

přispělo tím nemalou částkou k celkovému výtěžku, který v roce 2018 činil krásných 24 015,- 

Kč. Část vybraných financí byla darována Centru sociální pomoci a část paní Věře Sosnarové, 

která prožila krutou část života v sovětském gulagu. 

 Jsme rádi, že jsou Bleší trhy stále oblíbené, a těšíme se na další ročník 2019! 

O Bleší trhy se v rámci Generace starají Eva Novotná a Dan Brýdl.     

Spolupráce s Centrem sociální pomoci města Litomyšl 

Stejně jako v loňském roce jsme i letos podpořili částí výtěžku z Bleších trhů CSP Litomyšl. 

Konkrétně jsme předali finanční dar v hodnotě 12 500 Kč. Tyto peníze byly CSP použity na 

projekt Stáří je čas naplněný aneb Příběhy vepsané do vrásek. Součástí tohoto projektu byla 

fotosoutěž neprofesionálních fotografů na téma stáří. Fotografie byly následně vystaveny v 

Chrámu Nalezení Svatého kříže. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží, na kterou jsme 

byli pozváni. 

Z nejlepších fotografií, které vybrala odborná porota, vznikl kalendář, jehož tisk byl z velké 

části zafinancován právě z  našeho daru. Cílem projektu bylo upozornit na problematiku stáří 

z různých úhlů pohledu.  

Spolupráce s CSP ale nebyla pouze jednostranná. Klienti obou Domovů, které CSP provozuje, 

připravili na naše Bleší trhy sladké občerstvení v podobě perníků a štrůdlu, zaměstnanci CSP 

pak na trzích vařili kávu a dobroty prodávali v improvizované kavárně. 

Spolupráci s Centrem zajišťuje za Generaci 89 aktivně Olga Radimecká. 

Farmářské trhy  

Desátý ročník farmářských trhů probíhal spíše samospádem. My jsme zajistili pouze 

propagaci (letáky, info na webu a plakáty do „áček“), ale jinak jsme nedokázali personálně 

zajistit aktivnější organizaci trhů. O trhy se tedy vlastně nikdo nestaral, snad se to do roku 

2019 změní. 
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Piána do ulic 

V roce 2018 jsme v Litomyšli, stejně jako v roce předchozím, provozovali dvě piana. Jedno v 

průchodu do Litomyšlského zámku u Informačního centra, druhé piano na školním dvoře 

Pedagogické školy. Obě piana byla opět naladěna a drobně repasována. Především piano na 

školním dvoře netrpí „užíváním“ jako na původním místě na autobusovém nádraží. Žáci SPgŠ 

jej plně využívají ve volnočasových aktivitách i při výuce. Přístřešek pro toto piano byl 

v březnu 2018 nově osazen cedulí vybízející ke hraní i veřejnost, která kolem školního dvorku 

prochází mezi náměstím a přilehlým parkem u nábřeží řeky Loučné. Dvůr je zcela přístupný i 

veřejnosti v režimu otevírací doby. Ceduli pro nás vyrobila opět firma Story design 

z Litomyšle. U piana v průchodu zámku bylo nutné svépomocí opravit stoličku, která se pod 

náporem hrajících poněkud rozpadla, ale už je znovu plně funkční.  

Na piana jsou převážně kladné ohlasy a ve vybraných prostorech našla pochopení u 

dotčených, někdy i „nechtěných“ posluchačů v nejbližším okolí. Často se podaří náhodným 

kolemjdoucím na chvilku zpomalit a zaposlouchat se do krásných melodií, které se od pianin 

linou. V opačných případech se snažíme, pokud to situace dovolí, šířit osvětu o tom, že 

hudební nástroj není špalek na štípání dříví, případně nabádáme dospělé rodiče, aby se ve 

svých dítkách snažili budovat k hudebnímu nástroji kladný vztah a také respekt k okolí, lepší, 

než právě v ten moment prokazují. Děkujeme všem za projevenou přízeň. 

 O piana se stará Míra Hájek. 

Ukliďme Česko v Litomyšli 

330 dobrovolníků, přes 40 míst, 175 pytlů s odpadky a 37 kilometrů uklizených silnic v okolí 

Litomyšle. To je suchou řečí čísel výsledek čtvrtého ročníku akce Ukliďme Česko, kterou 

v sobotu 7. dubna Generace 89 uspořádala.  Za těmito ciframi se skrývá úsilí, pot, dřina, ale i 

dobrý pocit všech zúčastněných z toho, že uklidili nepořádek z přírody. Ačkoliv se akce 

konala již poněkolikáté, i letos se dobrovolníci divili, co vše jsou lidi schopní ven vyhodit. 

„Nikdy mne nepřestanou překvapovat lidi, kteří jsou schopni vyhodit odpadek přímo na 

uklízející, což už se několikrát stalo. Tam se totální pohrdání veřejným prostorem pojí a mísí s 

agresivitou. Ale je se čemu divit? Vzory podobného chování máme každý den v médiích,“ říká 

k chování některých občanů organizátor akce Jan Vavřín. 

Bezmála 200 pytlů a téměř 2 tuny odpadu v nich není definitivním obrazem o tom, kolik 

nepořádku uklízecí čety našly. Organizátoři do toho souhrnu nepočítali velkoobjemový 

materiál, který se do pytlů fyzicky nevejde.  

Akci Ukliďme Česko se v minulých letech podařilo zpropagovat v místních školách a 

volnočasových organizacích, takže na úklid přírody pravidelně míří místní školáci, skauti, ale i 

rodiny s dětmi. „Za jejich odhodlání a úsilí jim všem chceme poděkovat. Obávám se, že příští 

rok se akce zase bude muset zorganizovat, protože ráno jsme uklízeli cyklostezku na Suchou a 

večer tam romanticky naladění spoluobčané zanechali kolem laviček PET lahve a kelímky od 

kávy,“ vysvětluje Jan Vavřín a dodává: „Zrušit akci, protože by nebylo co uklízet, by 
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samozřejmě bylo ideální, ale zatím to kvůli množství odpadků a celkovému naladění 

společnosti není na pořadu dne.“ 

Ukliďme Česko v Litomyšli organizoval Honza Vavřín. 

Litomyšlské fórum  

"Až vyrostu, budu starostů", nepravil zřejmě malý Dan, nicméně se tak na podzim 2018 stalo 

a stalo se to také tématem dalšího ročníku Litomyšlského fóra.   

26. 11. se v 18:00 přece jen konala tradiční podzimní debata v zámeckém pivovaru, i když to 

až do podzimních komunálních voleb vypadalo bledě resp. ještě hůř.  

Upřímně řečeno na začátku roku 2018 se fórum rýsovalo náramně jako nikdy před tím. My 

bláhoví uvěřili, že bez práce a zadarmo budeme jíst koláče a ještě pěkně tlustě kynuté, když 

jsme si třásli rukama s DVTV. Oni  byli nadšeni z Litomyšle a my natěšení, že panstvo z Prahy 

všechno zařídí, pozvou davy, bude to absolutní sukces a ještě se to vyplatí, jak sami 

sebevědomě pravili.  

V srpnu přišlo spolu s emailem z Prahy rychlé vystřízlivění. Někdo z DVTV si to zřejmě dal na 

papír a zjistil, že jestli na tom nemají být biti, musíme jim slíbit 50 tisíc, což jsme neslíbili a 

tím se věc sice neobratně ale zato obratem uzavřela.  

Při práci na předvolební kampani pro komunální volby jsme neměli kapacity myslet na 

jakékoli další aktivity a k ulehčení mnohých myslí jsme se rozhodli, že tento rok Litomyšlské 

fórum zrušíme. Pak ale přišel „vítězný říjen“ a s ním nový náboj nebo spíš přesvědčení, že v 

takovém roce můžeme fórum udržet jako povolební startovní debatu a odrazový můstek pro 

naše předvolební sliby o komunikaci s občany, otevřené radnici, ale také jako inspiraci, co 

kde a jak starostové dělají.  

Pozvali jsme progresivního Vladimíra Kořena z Říčan, odvážného Filipa Ušáka z Benešova nad 

Ploučnicí, oblíbeného Davida Šimka ze sousedních Svitav a samozřejmě emeritního starostu 

Litomyšle Radomila Kašpara a našeho nového starostu Dana Brýdla. Diskusi příjemně vedla 

Pavlína Kvapilová.  

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 Honza Pikna. 

 
Připomenutí 17.listopadu  

Každoroční setkání u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne 

studentstva proběhlo na obvyklém místě u vchodu do Zámeckého areálu, na náměstí, které 

se stále ještě nejmenuje náměstí Václava Havla. Začátek byl opět naplánován na 17.11 hodin. 
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O hudbu se postarala studentská kapela Cabelles z GAJ, proslov na téma 50. výročí okupace 

ČR přednesl učitel z 1. ZŠ p. Švejcar, občerstvení zajistili členové GEN89 pod vedením Petry 

Benešové. Svoji prezentaci ke 100. výročí vzniku ČSR připravili žáci z 1. ZŠ a s prezentací 

svých prací týkajících se 17.11. se připojila i Školamyšl. 

Ozvučení akce zajistil p. Adolf, valník pro řečníky zapůjčila a přivezla Zahradnická škola, 

Zámecké návrší poskytlo prostory před vchodem do zámku a Smetanova Litomyšl po dobu 

konání akce ponechala volný vstup do zámeckého sklepení se srdcem pro Václava Havla, 

stejně tak bylo otevřeno i zámecké Informační centrum. Všem výše uvedeným děkujeme za 

pomoc a přízeň, stejně jako studiu wwworks za vytvoření plakátu a pozvánky.  

Za Generaci 89 organizoval David Edlman a Dan Brýdl, různým způsobem přispěli i další 

členové spolku. 

Spolupráce s Ekodomovem  

DĚTI UMÍ LÉZT V KOMPOSTU. TO SNAD NE?!  

Aktivity společného hraní v žížalím domečku se stávají úspěšné. CO vlastně máme doma k 

jídlu? Můžeme vše vyhazovat do koše? Které potraviny sní naše ŽOFKA.  

V Rodinném centru je dvoreček přesně připraven na akci HRA O ŽÍŽALCE.  Jednoduchým 

hravým programem jsme děti provedli světem recyklace bioodpadu.  

Podle našich dětí se prokáže, kam vlastně chceme v životě dojít. Co je pro nás podstatné. 

Proto GENERACE 89 cítí tuto výzvu. OBNOVIT kvalitní půdu kolem města. Začít sázet stromy. 

Udržovat zdravou vodu. Vědět, že po nás jsme zase jenom my.  

Děkujeme za možnost poznávat krajinu kolem Litomyšle, procházet se v klidu a čistotě 

přírody. TO VŠE má ale svou budoucnost.  

DĚTI MAJÍ SOUCIT S PŘÍRODOU – a MY DOSPĚLÍ přispíváme moudře. 

EKOLITOMYŠL má další plány jak své odpady řešit. POJĎME SI projít své odpadové 

hospodářství doma. Jak se nám daří separovat bio odpad a ukládat jej do správné nádoby?  

BIO JE BUDOUCNOST a MY V GENERACI 89 se budoucnosti nebojíme a hravě jí napojíme.  
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Komiksy o žížalce se rozdávaly na akcích města. Na Lázních ducha v infostánku Pardubického 

kraje se lázenští hosté poznávali také v této oblasti života. Samozřejmostí jsou Blešší trhy a 

povídání s občany o recyklaci a možné spolupráci s partnerem Ekodomovem. S 

polupráci s Ekodomovem má na starosti Bláža Kovářová Jirušková. 

Ozdravný pobyt dětí z Běloruska v Litomyšli 

V roce 2018 jsme se intenzivně věnovali zajištění ozdravného pobytu v Litomyšli pro děti 
z Běloruska.  Z Litomyšle a okolních obcích se přihlásilo celkem 9 rodin, které byly ochotny k 
sobě dočasně přijmout 10 dětí.  Městem jsme měli přislíbenou dopravu dětí z Polska do Čech 
a zase zpět. Svou pomoc nám také nabídli lidé z široké veřejnosti materiálním zabezpečením 
a v neposlední řadě také s překladem do ruštiny či běloruštiny. Zajištěn byl  převoz dětí 
z Běloruska do Polska a zpět. Byla domluvena  nezisková organizace v Bělorusku,  která měla 
vybrat děti, které by se jinak z důvodu své sociální situace na tento pobyt nedostaly. Bohužel 
přes velké úsilí se nakonec ukázalo, že děti ze země bez sepsané bilaterální smlouvy mezi 
Běloruskem a Českou republikou přivézt nelze. Kontaktovali jsme tedy poslance ČR a 
informovali ho o celé situaci s prosbou o vznik bilaterální smlouvy mezi oběma zeměmi. 
Momentálně čekáme, zda se podaří  iniciovat vznik této smlouvy  mezi  Běloruskem a Českou 
republikou na úrovni MŠMT. Dál se budeme snažit tento projekt realizovat, neboť pro chudé 
rodiny  z Běloruska je ozdravný pobyt dětí mimo zamořené území velkou  příležitostí zlepšit 
jejich zdravotní stav o 50%. 

Za Generaci 89 na projektu „Děti z Běloruska“ pracují Olga Radimecká a Petra Benešová. 
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Účast při jednání místní správy a samosprávy, komunální volby 

Všichni tři zastupitelé, zvolení za SNK Generace 89 (Petra Benešová, Miroslav Hájek a Daniel 

Brýdl) se účastnili pravidelně zasedání Zastupitelstva města, Petra Benešová byla do 

podzimních komunálních voleb členkou Rady města.  

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. 

Na podzim 2018 vyhrálo v Litomyšli sdružení nezávislých kandidátů GENERACE 89 komunální 

volby a získali jsme v zastupitelstvu města 6 členů. Nově jsou tak od konce roku 2018 

zastupiteli města: Petra Benešová, Daniel Brýdl, David Edlman, Miroslav Hájek, Olga 

Radimecká a Honza Vavřín. Po krátkém vyjednávání „velké kolalice“ bylo dojednáno, že se 

Daniel Brýdl stane starostou města Litomyšle a spolu s Petrou Benešovou zasedají v Radě 

města. Náš cíl je maximálně naplňovat volební program, vycházející z cílů spolku, jak jsou 

definovány ve stanovách i výročních zprávách. 

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 
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Interní záležitosti 

Dne 9. dubna 2018 se uskutečnila valná hromada v pronajatých prostorách Rodinného 

centra, kde došlo ke schválení Zprávy o činnosti a hospodaření Sdružení za rok 2017 a také 

k volbě členů správní rady a předsedy správní rady, kterým se opětovně stal Daniel Brýdl. 

Dalšími členy správní rady byli zvoleni Petra Benešová, Eva Novotná, Eva Beňová a David 

Edlman. Do kontrolní komise byli zvoleni: Martin Beneš, Pavlína Jiříčková a Lenka Luxová. 

V rámci valné hromady byla diskutována strategie do nadcházejících komunálních voleb – byl 

schválen „candidacy statement“, s jehož zněním souhlasili všichni přítomní a který se stal  

základem volebního programu do podzimních voleb. Zároveň také proběhlo focení kandidátů 

pro nastávající kampaň. 

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. 

 

 

mailto:clenove@generace89.cz
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Hospodaření v roce 2018 

Finanční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2018: 
 
GENERACE 89, o.s. za rok 2018 podala Přiznání k dani z příjmů právnických osob bez 
povinnosti odvést daň z příjmů.  
 
Hospodaření za rok 2018 

GENERACE 89, o.s. za rok 2018 podala Přiznání k dani z příjmů právnických osob bez 

povinnosti odvést daň z příjmů.  

 Hospodaření za rok 2018 

Příjmy 

členské příspěvky     14.250,-Kč 

Bleší trhy      24.015,-Kč 

příspěvek na činnost     27.000,-Kč 

Celkem  příjmy      65.265,-Kč 

                                       

Výdaje 

dary       12.500,-Kč 

režijní materiál                                                                         383,-Kč 

DPP                                                                                        9.995,- Kč 

nájemné                                                                                1.188,-Kč 

ostatní služby                                                                 64.882,50 Kč 

Celkem  výdaje                                                              88.948,50 Kč 

  

Stav financí k 31.12.2018:  

Bankovní účet KB                                                          56.516,99 Kč 

Bankovní účet ERA                                                             488,48 Kč 

Pokladna                                                                           25.400,- Kč 

Celkem                                                                           82.405,47 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 2018: 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 31.12.2018: 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. 

mailto:info@generace89.cz
mailto:prijmeni@generace89.cz
http://www.generace89.cz/
mailto:brydl@generace89.cz
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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 89 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 

Centru sociální pomoci města Litomyšl 

Informačnímu centru Litomyšl 

Rodinnému centru 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  
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