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Milí přátelé,

otevřeli jste třetí a zároveň poslední číslo 
časopisu projektu ARC. Nepřáli jsme si nic 
menšího, než aby bylo pestré, zajímavé, 
informačně bohaté, čtivé a inspirativní. Chtěli 
jsme využít každý centimetr, aby obsah 
maximálně ladil s formou. Nejsou to malé 
ambice. Ale projekt ARS REGIO CIVITAS 
takový byl a chtěli jsme ho tak i reflektovat. 
Předkládáme tedy shrnutí všeho, co jsme dělali. 
Jednoduchý přehled všech aktivit i podrobnější 
popis některých z nich – kulatého stolu, festivalu, 
kurzu, webových stránek, komiksů…

Snažili jsme se také představit posledního 
z partnerů - litomyšlské občanské sdružení 
GENERACE 89. A popravdě, nebylo jednoduché 
vystihnout jeho podstatu: je to občanské 

sdružení, nebo politické hnutí? A musí se tyto 
dvě osy nutně míjet? Třeba nám tuto otázku 
zodpoví jeho vůdčí osobnost Daniel Brýdl. Nebo 
se necháte inspirovat některým z jejích projektů? 

Všechna odhalení, co se nám povedlo více či 
méně, už nechám plně na Vás. Uvařte si dobrou 
kávu nebo svůj oblíbený čaj, pohodlně se 
usaďte a věnujte si (ano, sobě samým!) hodinku 
odpočinku. Uvidíte, jak to Vaše tělo ocení. A než 
dolistujete do konce, věřím, že budete osvěženi 
i na duchu! Obojího je třeba. Přeji Vám co 
nejpříjemnější počtení!

Marcela Boštíková, šéfredaktorka
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O projektu

Uspořádali jsme šest 
otevřených diskusních 
setkání, tzv. kulatých stolů 
na vybraná témata (veřejný 
prostor, aktivní občanství, 
komunální rozpočet, péče 
o památky, radniční listy, 
školství). Pozvali jsme na 
ně čtyřicet pět různých 
diskutujících - odborníků, 
vysokoškolských pedagogů, 
aktivistů, úředníků i politiků. 
Tato setkání jsme nahráli na 
video, abychom 
z nich v případě potřeby 
mohli čerpat později, 
a záznam - stejně jako 
počítačové prezentace hostů 
- jsme umístili na nově zřízené 
projektové webové stránky 
www.ars-regio-civitas.cz.

Položili jsme si nejrůznější 

otázky a odpovědi na 
ně jsme se snažili dát do 
podoby komiksů. Zpracovali 
jsme scénář, nechali udělat 
kresby a dali tak společně 
vzniknout návodům, jež 
mohou posloužit k snadnější 
orientaci i ostatním. 

Oslovili jsme všech 451 
obcí Pardubického kraje 
ve snaze nalézt inspirativní 
lidi – jednotlivce i sdružení, 
jež svými aktivitami 
napomáhají zkvalitnění 
života ve svém prostředí. 
Dvacet nejzajímavějších 
jsme zakomponovali do 
tzv. brožury příkladů dobré 
praxe, kterou jsme pod 
jednoduchým a výstižným 
názvem Pardubicko aktivní 
vytiskli a distribuovali po kraji.

Zorganizovali jsme regionální 
festival, který propojil lidi 
nejrůznějšího zaměření  
a cílů – pod jednotící značkou 
„made in Pardubický kraj“ zde 
bylo možné obchodovat, jíst, 
tvořit, poznávat, tančit, bavit 
se, vzdělávat, růst… 

Ukázali jsme, jak se správně 
postarat o kulturní dědictví, 
které nás bezprostředně 
obklopuje. Na čtrnácti 
praktických workshopech 
s podtitulem Máme doma 
památku se laická veřejnost 
mohla dozvědět, jak pečovat 
například o staré cínové 
příbory, obrazy, sošky, 
rodinnou bibli. Účastníci si 
odnesli konkrétní tipy, jak tyto 
drobné památky ve svém 
prostředí ošetřovat. Vedle 

Druhý dech ARC aneb dále po svých 
„Podívejte se, co jste dokázali, to je Vaše zásluha!“, zdraví mě pravidelná účastnice kulatých stolů při 
vstupu do zaplněného sálu posledního z nich. Není to moje zásluha, navíc projekt ARC nesestává jen 
z kulatých stolů. Nicméně otázku úspěchu či neúspěchu celého projektu si s jeho koncem kladu také. 
Jaký tedy byl projekt ARC? Co přinesl? Co jsme za těch patnáct měsíců jeho trvání udělali? 



toho měli možnost podívat se 
do odborných ateliérů  
a seznámit se se základními 
technikami současné 
restaurátorské práce. 

Uspořádali jsme také cyklus 
teoretických kurzů Památky 
v běžném životě, který tvořilo 
celkem dvacet přednášek 
historiků umění  
a restaurátorů. Účastníci 
kurzů se blíže seznámili 
s pojmy kultura, kulturní 
dědictví, kulturní identita  
a kulturní krajina. Přednášky 
rovněž přispěly k popularizaci 
souvisejících oborů, tedy 
památkové péče, restaurování 
i znalectví a sběratelství 
výtvarného umění. Kromě 
Litomyšle se přednášelo také 
v Olomouci, Hradci Králové či 
na Jesenicku. 

Prošli jsme všechny 
architektonicky zajímavé 
stavby Litomyšle a vybrali  
z nich sedmnáct objektů, 
které nejlépe charakterizují 
daný architektonický sloh. 
Vytvořili jsme průvodce  
a nazvali jej Stezka staletími. 

Pro všechny tyto práce jsme 
využili služeb desítek lektorů, 
odborníků a konzultantů. 
Ale také korektora, 
kreslíře, grafika, fotografa, 
kameramana, webmastera, 
nemluvě o pozicích manažerů 
a nás koordinátorů. Mnohdy 
naše role vypadaly úplně 
jinak. Byli jsme střídavě 
vyjednavači, řidiči, nosiči, 
personalisty, sekretářkami, 
účetními, novináři, mluvčími, 
moderátory, terapeuty, 
zpovědníky, službou 
roznáškovou i uklízecí. Také 
Vám to připomíná staré dobré 
práce všeho druhu Ferdy 
mravence?

Ale bavili jsme se! Nenudili se! 
I když jsme byli v zápřahu,  
i když nás to stálo spoustu 
sil a energie, i když se nám 
kolikrát zdálo, že jsme u 
konce s dechem, účast na 
tomto projektu byla pro nás 
radostí! Jediné, co bychom si 
přáli - vlastně „přály“,  
a platí to pro všechny 
případy, protože náš tým 
sestával výhradně z žen – 
doufáme, že to na naší práci 
bylo vidět! 

A pokud je Vám, stejně jako 
nám, líto, že projekt ARC 
končí, máme pro Vás dobrou 
zprávu. Fakulta restaurování 
totiž na příští rok připravuje 
jakousi ochutnávku toho, 
co projekt nabízel. Znovu 
se Vám otevřou dveře 
restaurátorských dílen, 
znovu budete mít možnost 
usednout s odborníky ke 
kulatému stolu a nebude 
chybět ani vzdělávací kurz  
s tématem kultury  
a restaurování. 

Co říci na závěr? 
Poděkování! Všem našim 
spolupracovníkům, kolegům 
a kolegyním, partnerům 
pracovním i osobním, hostům 
přednášejícím i návštěvníkům 
za setkání všeho druhu – 
vždyť jen se čtyřmi sty z Vás 
jsme se setkali na kurzech, 
workshopech a kulatých 
stolech! Děkuji ARC za to, 
co jsme se naučili, dále už 
půjdeme po svých. Těším 
se na další setkání s Vámi – 
máme přece tolik společných 
témat! 

Marcela Boštíková
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1. Mluvila jsem po telefonu s ombudsmanem! 
Zvala jsem ho na kulatý stůl, omluvil se, že již 
něco má, ale kdykoli jindy rád přijede. Velmi 
milé povídání! - Lidskost!

2. Dlouze jsem si mailovala s člověkem 
ověnčeným tituly před jménem i za jménem  
a i po několikerém přečtení jeho jedné věty 
na celou stránku jsem neměla tušení, co mi 
chce sdělit. - Rozčarování!

3. Odesílat hromadný mail do všech 451 obcí 
našeho kraje najednou je nesmysl – na jeden 
server je to moc, neodešle se nic, musí se po 
troškách a má to i větší efekt. - Poučení!

4. První kulatý stůl - první velká akce: Přijde 
někdo? Nezklame technika? Vybrali jsme 
dobře hosty? - Nervozita!

5. Poslední kulatý stůl: Lidi přijdou. Hosté 
skvělí, úvod nespletu. - Profesionalizace!

6. Komiksy: Vyhledání informací. Tvorba 
textů, dialogů, scénářů. Kreslířovy obrázky.  
- Nadšení!

7. Festival: Program? Technika? Podium? 
Kapela? Občerstvení? Workshopy? 
Propagace? Vše najednou? Včera bylo 
pozdě?? - Zápřah!

8. Ty zavolej na úřad, já zaplatím faktury. Já 
pošlu pozvánky, ty roznes letáky. Nestíháš? 
Nevadí, udělám to. - Spolupráce!

9. Účetnictví do středy?! Do tiskárny v pátek?! 
Do novin dnes?! Jde to! - Organizace!

10.  Přijdeš pozdě? Dám děti spát. Pracuješ na 
textech? Udělám večeři. - Zázemí!

Olga Radimecká

TOP 10 aneb deset slov, která mě v ARC provázela…
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Záměry původní formace 
byly následující: „Dostali jsme 
se do věku, kdy jsme pocítili, 
že pokud chceme věci okolo 
sebe změnit, musíme prostě 
začít něco dělat 
a nesedět s rukama v klíně,“ 
říká zakládající člen Generace 
89 Daniel Brýdl. Po volbách 
stála před stávající sestavou 
otázka: co dál? Rozpustit 
se, zůstat v klidu a probudit 
se před dalšími volbami (jak 
tomu bývá běžně u všech 
etablovaných politických 
subjektů nejen v Litomyšli), 
anebo jít dál cestou aktivní 
účasti na životě ve městě, bez 
ohledu na aktuální politické 

potřeby? Druhá varianta 
zvítězila. Čím je Generace 
89 dnes? Kde leží její hranice 
mezi politickým hnutím 
a nezávislým občanským 
sdružením? Zde je několik 
pohledů na věc.

Slepá ulička

Znáte ten pocit, že se Vás 
politika netýká? Že je Vám 
cizí, vzdálená? Nerozumíte jí 
a ani ona nerozumí Vám. Její 
lhostejností jste dennodenně 
válcováni, takže už Vás 
skoro ani nenapadne, že 
by tomu mohlo být jinak. 
Ano, jedním ze závažných 

problémů současné scény je 
totiž skutečnost, že politice 
- správě věcí veřejných - 
dominují politické strany, 
které jsou vesměs uzavřenou 
skupinou. Mají málo členů, 
ale o kontakt s běžnými 
lidmi ani nestojí, usilují o ně 
jen v době předvolebních 
kampaní. Pokud chtějí něčeho 
dosáhnout, myslí si, že musí 
nejprve získat politickou moc. 
Co ale s takovou stranou, 
pro kterou je veřejnost jen 
marketingovým cílem, nikoli 
partnerem jednání? Jak se 
ztotožnit se stranou, kterou 
znám jen z novin a televize, 
ale na ulici se s ní setkám 

Občanské sdružení nebo politické 
hnutí? Cesta za ideálem a zpátky
Generace 89 je občanské sdružení působící v Litomyšli od února 2011. Vzniklo po komunálních 
volbách v roce 2010, v nichž stejnojmenné Sdružení nezávislých kandidátů získalo v místním 
zastupitelstvu dvě křesla a devět míst v poradních orgánech Rady města. Jaká je vazba mezi oběma 
uskupeními?

Představujeme



jen jednou za čtyři roky? 
Není divu, že důsledkem je 
všeobecná frustrace občanů 
- přestávají věřit, že strany 
a jejich zvolení zástupci 
skutečně hájí jejich zájmy. 

Byla jednou jedna… 

Představme si pohádkovou 
politickou stranu. Proč ne?  
V pohádce je všechno možné. 
Jak tedy bude vypadat? Má 
dvě těžiště svých aktivit: část 
jejích členů se soustřeďuje na 
provádění politiky formálními 
cestami a zbytek činí totéž 
neformálně. Co lze zrealizovat 
s využitím dobrovolnické 
práce, hned a zadarmo 
udělá a nečeká na usnesení 
zvolených funkcionářů. Pokud 
něco nezvládá, spojí se  
s jinými stranami, hnutími 
nebo spolky. Vybízí 
veřejnost k aktivitě a sama 
jde příkladem. Je otevřená 
a transparentní – koná 
pravidelná setkání otevřené 
všem a vytváří příležitosti, kdy 
se občané mohou vyjádřit 
k aktuálním tématům. Svou 
formální částí se zároveň 
účastní demokratické soutěže 
o politický vliv. Uspěje-li, 
může v politice uskutečňovat 
to, co její neformální část 
zvládnout nemohla. Obě 
těžiště strany se vzájemně 
podporují a doplňují. Výstupy 
celé strany jsou pak nejen ve 
formě přijatých usnesení či 
směrnic, ale zároveň  
v podobě veřejných debat, 
workshopů nebo happeningů. 
Témata aktivit mohou být 
samozřejmě jakákoli - od 
budování komunit, přes rozvoj 
kultury, péči o veřejný prostor 
až třeba po vzdělávání nebo 
sport.

V čem je pohádková strana 
lepší než ty současné? Předně 
proto, že je bez přestání 
přítomná životu  
v komunitě, nikdy nepřerušuje 
kontakt s veřejností. Lidé za 
ní mohou vidět konkrétní 
práci, výstupy jsou snadno 

čitelné, zatímco politika 
zvolených funkcionářů může 
být pro běžného člověka příliš 
složitá. A protože zároveň 
usiluje o větší zapojení lidí 
do politického rozhodování, 
velmi prospívá celému 
demokratickému systému, 
který stojí právě na těchto 
aktivních občanech… 

A o to nám jde! Chtěli 
bychom se přiblížit této 
„pohádkové“ straně. 
Propojovat to dobré, co  
v sobě politické strany mají, 
s aktivitami běžného spolku 
či sdružení. Politika nejsou 
jen funkce a moci. Naopak, 
spoustu věcí je možné udělat 
už dnes s dobrovolníky  
a zadarmo. Tvůrčí činnost 
navíc lidi spojuje a přináší 
radost ze života. Proto je 
mnohem zábavnější tvořit než 
politikařit…

Politika nástrojem

Proč tedy děláme to, co 
děláme? Na začátku byla 
touha pokusit se přinést do 
litomyšlské politiky svěží vítr. 
Začali jsme systematicky 
přemýšlet nad tím, co život 
v Litomyšli obnáší, jaký je, 
co nám zde vyhovuje, co 
bychom popřípadě udělali 
jinak. Mnozí z našeho 
kolektivu strávili část svého 
života v zahraničí, což nám 
umožňovalo zdravý nadhled  
a možnost srovnání. Ano,  
v Litomyšli se nám žije dobře, 
ale leccos by se dalo zlepšit. 
Sestavili jsme kandidátku 
dvaceti tří osobností  
a začali vytvářet předvolební 
program.  

K tomu, abychom své vize 
začali uvádět v život, jsme 
ale nepotřebovali čekat 
na úspěch v komunálních 
volbách. Touha splnit si sen  
a vytvořit vlastní aktivitou 
něco smysluplného  
a pěkného byla opravdu 
silná, a tak jsme rozjeli pilotní 
projekt - v květnu 2010 na 
Toulovcově náměstí  
v Litomyšli jsme uspořádali 
první farmářské trhy. Od 
začátku šly naše politické 
aktivity ruku v ruce  
s občanskými. Politika 
měla být jen nástrojem pro 
realizaci našich cílů. 

V oněch komunálních 
volbách v roce 2010 jsme 
získali 8 862 hlasů, tj. 9,19 %. 
V zastupitelstvu to obnášelo 
zisk dvou křesel. Do Rady 
jsme přizváni nebyli, naše 
místo mělo být v opozici. 
Vliv opozice na rozhodování 
o dalším směřování města 
není bohužel valný; proto se 
politika, jako prostředek  
k naplňování našich nápadů, 
stala minimálně po dobu 
následujících čtyř let (resp. 
do komunálních voleb v roce 
2014) neprůchozí. Vhodné 
řešení jsme nalezli v založení 
občanského sdružení. 
Záměrně stejného jména, aby 
zde byla viditelná spojitost 
s původním volebním 
uskupením, kterou jsme 
nemohli a ani nechtěli popřít. 
Před námi se otevřel nový 
prostor… 

Bereme věci do vlastních 
rukou

 Co dál?

 V lednu 2011 jsme začali 
pracovat na podání 
žádosti o grant od 
Nadace Proměny za 
účelem revitalizace parku 
u Smetanova domu  
a jeho propojení s 
dětským hřištěm na 
Vodních valech. Smyslem 
bylo rozvinutí funkce málo 
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využívaného veřejného 
prostoru. 

 V březnu 2011 jsme 
uspořádali první kulatý 
stůl na téma: Rodiče 
a základní škola. 
Cílem bylo vytvořit 
prostor pro komunikaci 
veřejnosti se zástupci 
škol i samosprávy. 
Charakteristickými 
atributy bylo zapojování 
občanů do veřejného dění 
v oblasti vzdělávání. 

 V dubnu 2011 jsme 
iniciovali vznik Petice 
za potvrzení původního 
vedení trasy R35. 
Smyslem bylo aktivizovat 
veřejnost (tedy opět 
zapojování občanů do 
veřejného dění)  
k podpoře vedení silnice 
R35 dále od města 
Litomyšl. 

 V létě 2011 byly farmářské 
trhy poprvé rozšířeny 
o Bleší trhy. Prodej 
nepotřebných věcí 
vylákal na Toulovcovo 
náměstí mnoho lidí napříč 
věkovými i sociálními 
skupinami a bleší trhy se 
tak staly spolu  
s farmářskými našimi 
nejúspěšnějšími projekty 
založenými na principu 
komunitního setkávání. 

 V září 2011 jsme do 
portfolia aktivit zařadili 
ve spolupráci se Stranou 
zelených v Litomyšli 

akci Loučení s Loučnou 
špinavou. Záměrem bylo 
zapojit širokou veřejnost 
(se zvláštním důrazem na 
děti) do úklidu koryta řeky 
Loučné a jejího přítoku 
Drahošky. Projekt je svým 
obsahem orientován na 
oblasti ochrany životního 
prostředí a péče o veřejný 
prostor. 

 V průběhu ledna 2012 
jsme iniciovali výzvu 
Za podsíň krásnější…. 
Výzva byla adresována 
provozovatelům obchodů 
na Smetanově náměstí  
v Litomyšli a apelovala na 
zkulturnění venkovního 
prodeje zboží. Iniciativa 
tak tematicky zapadla do 
péče o veřejný prostor.

 Od března 2012 probíhá 
projekt Prima odpoledne. 
Studentky pedagogické 
školy věnují vybraným 
dětem jedno odpoledne  
v týdnu. Projekt má 
dopad na oblast 
komunitního setkávání, 
vzdělávání a sociální 
práce. 

 V červnu 2012 jsme 
uspořádali zábavně-
vzdělávací odpoledne pro 
rodiny. Akce si kladla za 
cíl vytvořit prostor pro 
setkání různých generací 
za spolupráce různých 
subjektů – opět tedy idea 
komunitního sepětí  
a vzdělávání.

 V srpnu 2012 odstartoval 
první evropský projekt 
s naší spoluúčastí - Ars 
Regio Civitas. Obec, 
region, společnost, 
kultura… jsou zde 
ústředním tématem 
všech aktivit a zapojování 
občanů do veřejného dění 
je jedním z hlavních cílů 
celého projektu.

Budiž řečeno, že aktivity 
Generace 89 vznikaly živelně, 
bez uceleného plánu. Je ale 
dobře vidět, že zaměření 
se velmi často opakuje 
a odpovídá i principům 
uvedeným ve volebním 
programu někdejšího 
Sdružení nezávislých 
kandidátů. Spíše než  
o náhodu jde, zdá se, o 
projev jakési hodnotové 
integrity Generace 89, vize. 
K jejímu naplňování můžeme 
zvolit buď politickou cestu, 
usilovat o funkce a vliv, 
nebo se vydat stezkou 
dobrovolnictví a občanské 
angažovanosti. Generace 89 
v sobě kombinuje cesty obě 
– politickou, jako Sdružení 
nezávislých kandidátů,  
i občanskou, jako občanské 
sdružení, v dvojjediné 
harmonii vítězství obsahu nad 
formou.  

Jan Pikna ml., Marcela 
Boštíková, Dan Brýdl

7

Principy a náměty z volebního programu SNK Generace 89, 2010:
 pro řešení problémů města navrhujeme pořádání otevřených diskuzí a seminářů s odborníky

 chceme zapojovat občany do plánování městských projektů (na principu komunitního 
plánování)

 rádi bychom umožnili aktivním rodičům zapojit se více do vzdělávání dětí

 chceme podporovat akce na principu mezigeneračního a komunitního setkávání 

 chceme zajistit vyhláškou minimální průchozí prostor podloubím 
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Zajímavosti

CO: FAMÁŘSKÉ TRHY
KDO:  G89 - Petr Malota, Město Litomyšl - Jaroslav Dvořák
KDY: od roku 2009 1x týdně, červen  - říjen, sobota 7.30 – 11.30 
KDE: Litomyšl, Toulovcovo náměstí 
JAK: Prodávající nabízí své zboží dle podmínek tržního řádu (př. nájem 75,- Kč/den) a zákonů ČR (př. 
kvalita produktů), organizátor zajistí technické zázemí (stoly, elektřina, finance, komunikace), kupující 
nakupuje dle libosti.
PROČ: nabídka kvalitních potravin a výrobků z regionu občanům Litomyšle, podpora regionálních 
zemědělců a výrobců, posílení komunitního života, místo setkávání
ZA KOLIK: 0,- Kč
ZAJÍMAVOST: „Pilotní “ fáze farmářských trhů je u konce, musíme odmítat zájemce o prodej – odmítli 
jsme koláče z Ostravska, česnek z Polska, s díky i nektarinky z Itálie! Snažíme se najít rozumný 
kompromis mezi nabídkou a naším cílem upřednostnit místní pěstitele a chovatele. Naštěstí si však 
kupující určují sortiment sami – o nekvalitní nebo překupované zboží není zájem.  Díky tomu se na 
naších trzích prosazují jen poctiví prodejci.“ Petr Malota
KONTAKT: malota@generace89.cz, mobil: 773 484 300
Tržní řád: viz http://www.generace89.cz/index.php/ke-stazeni.html

CO: PRIMA ODPOLEDNE
KDO:  G89 - Olga Radimecká, Eva Novotná, studenti SPgŠ v Litomyšli, žáci ZŠ Zámecká v Litomyšli  
a jejich rodiče 
KDY: 1x týdně, 2 hodiny odpoledne, v průběhu školního roku 
KDE: Litomyšl a okolí
JAK: Studentka a dítě tráví společně jedno odpoledne v týdnu dle aktuálních potřeb dítěte (př. návštěva 
knihovny, cukrárny, bazénu, doučování v Rodinném centru); setkání je dotováno z Blešího fondu částkou 
100,-Kč/odpoledne/dítě.
PROČ: smysluplně strávený volný čas dětí s nabídkou zajímavých aktivit; primární prevence
ZA KOLIK: adekvátně možnostem finančních prostředků (tj. Blešího fondu) a počtu dětí
ZAJÍMAVOST: „Hurá! Konečně mám od těch raubířů jedno odpoledne volno!“, raduje se při každé 
schůzce jedna z maminek. A není sama. Prima odpoledne má smysl – studentky mají praxi, maminky čas 

Deset projektů jednoho sdružení
Občanské sdružení Generace 89 (G89) představují především projekty. Některé jsou jednorázové 
vycházející z aktuální situace, jiné se opakují každoročně - z toho některé jen jednou, jiné vícekrát -  
a další jsou záležitostí navýsost pravidelnou, týdenní. Předkládáme Vám zde jejich shrnutí. Třeba Vás 
bude některý inspirovat? 
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na obnovu sil, děti velkou kamarádku a my? Obrovskou radost ze smysluplné práce!“ 
KONTAKT: olga.radimecká@seznam.cz

CO: BLEŠÍ TRHY a VĚTRÁNÍ ŠATNÍKŮ
KDO:  G89 - Olga Radimecká, Eva Novotná, Daniel Brýdl
KDY: 4 x ročně, červen - září
KDE: Litomyšl, Toulovcovo náměstí 
JAK (Větrání šatníků): Aneb „dobročinný šatník“: darované čisté a nepoškozené oblečení je za po-
moci dobrovolníků tříděno a prodáváno (dětské oblečení 10,- Kč/ks, oblečení pro dospělé 30,- Kč/ks). 
Výtěžek z prodeje putuje do charitativního Blešího fondu.
JAK (Bleší trhy): Kdokoli může v souladu s pravidly prodávat cokoli, smlouvání doporučeno! Prodejce 
odvádí z celkového výtěžku minimálně 20% do Blešího fondu.
PROČ: posílení komunitního života a občanské pospolitosti, finanční podpora projektu Prima 
odpoledne.
ZA KOLIK: 0,- Kč
ZAJÍMAVOST: „Třídění oblečení trvá před prvním Větráním třeba čtyři hodiny. Víte proč? Mnohé kusy 
jsou totiž natolik úchvatné, že děvčata z Generace neodolají a musí si je hned vyzkoušet samy!“ Olga 
Radimecká
Bleší fond pomáhá řešit nenápadné problémy místních obyvatel. Kromě jednorázové částky věnované 
Domovu seniorů v Litomyšli financuje už třetím rokem další projekt  G89 Prima odpoledne. Celkové 
příjmy dosahovaly v roce 2011: 20.652,- Kč, 2012: 22.603,- Kč a 2013: 21.735,- Kč (příjmy i výdaje jsou 
pravidelně zveřejňovány na webových stránkách Generace89). 
KONTAKT: novotna.eva@lit.cz
Tržní řád: viz http://www.generace89.cz/index.php/ke-stazeni.html

CO: VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
KDO: G89 - Marcela Boštíková, Olga Radimecká, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Město 
Litomyšl, Střední zahradnická a technická škola, Nadace Proměny, Smetanův dům, Restaurace Karlov, 
Dům dětí a mládeže, Rodinné centrum, Karate klub
KDY: 1 x ročně, 2. sobota v červnu (8. 6. 2013, 9. 6. 2012), odpoledne
KDE: Litomyšl, Vodní Valy, park u Smetanova domu
JAK: Instituce spjaté s místem Vodních Valů v Litomyšli společně připraví zábavné odpoledne, během 
kterého mohou lidé získat jak informace o zajímavostech místa, jeho historii (př. odborný výklad o 
interiéru Smetanova domu, exkurze po parku), tak podrobnosti o projektu Dialog mezi řekou a městem 
nadace Proměny a města Litomyšl, a pobavit se u her, soutěží, dobrého jídla a pití a příjemné hudby.
PROČ: zapojení veřejnosti do dění ve městě, posílení komunitního života, zábava, setkání
ZA KOLIK: 0,- Kč (drobné vklady organizátorů, dary)
ZAJÍMAVOST: „Těší mě, že původní nápad uspořádat akci pro celé rodiny – v  pěkném prostředí a bez-
pečí parku, trochu vzdělávací, trochu zábavnou, hlavně však pohodovou – spojil ve jménu dobré věci 
úplně neznámé lidi. O to příjemnější je vidět, že ta práce měla smysl  - rozradostněné děti a jejich spoko-
jení rodiče v krásné přírodě uprostřed Litomyšle – co víc si přát? To byl cíl a díky za to, že se podařilo jej 
dosáhnout“. Marcela Boštíková
KONTAKT: marcela.bostikova@gmail.com
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CO: LOUČNĚNÍ  S LOUČNOU ŠPINAVOU
KDO: G89 - Jan Pikna ml., Strana zelených Litomyšl - Radka Kabrhelová
KDY: 1 x ročně, sobota (17. září 2011), podzim (z důvodu nízkého stavu vody v řece a vyšší koncentrace 
znečištění)
KDE: Litomyšl 
JAK: Dobrovolníci sbírají odpad z řeky Loučné protékající Litomyšlí, jejího přítoku Drahošky a přilehlého 
okolí. 
PROČ: Snaha o zlepšení stavu životního prostředí v dané lokalitě a zprostředkování občanům města 
zkušenost s odstraňováním následků vandalství. Do projektu se zapojují lidé různých věkových kategorií, 
signifikantní část tvoří rodiny s dětmi.
ZA KOLIK: cca 3 000,- Kč (vklady organizátorů)
ZAJÍMAVOST: „Odpoledne jsme s partou několika lidí nasedli na koňský povoz a vydali se na 
Primátorskou hráz naložit pytle s odpadem, které tu dopoledne nasbíraly rodiny s dětmi. Jeden kolega 
narazil v trávě u lesa na čtyři velké těžké pneumatiky spojené dohromady svařeným drátem. Rozpoutala 
se diskuze: naložit, či nenaložit? Většina, posilněná spravedlivým environmentálním rozhořčením, 
hlasovala pro převoz na sběrný dvůr. Jediný jsem rozpačitě oponoval, že když už si někdo dal práci 
sem ty pneumatiky přivézt a svařit je drátem, že tu pravděpodobně budou mít nějaký účel a tedy 
asi budou „něčí“? Mé demokratické já nicméně velelo podrobit se většině, a tak jsme po dlouhém 
zápolení společnými silami naložili pneumatiky na povoz a odvezli je k recyklaci. Dodnes nevím, „čí“ ty 
pneumatiky byly, nicméně zdá se, že je nikdo nepostrádá – ostatní měli pravdu.“ Jan Pikna ml.
KONTAKT: pikna@generace89.cz

CO: DIALOG MEZI ŘEKOU A MĚSTEM 
KDO: Nadace PROMĚNY, Město Litomyšl, G89 – Marcela Boštíková, občané Litomyšle
KDY:    2011 - zpracování projektového záměru, sociologický průzkum
 2012 – průzkumy, zjištění potřeb obyvatel 
 2013 – architektonická soutěž
 2014 – územní a stavební řízení 
 2015 – stavební a vegetační úpravy
 2016 – otevření nábřeží veřejnosti
KDE: Litomyšl, Vodní Valy - nábřeží řeky Loučné, park u Smetanova domu
JAK: niciativa komunikace města s nadací, spolupráce na projektovém záměru, sociologický průzkum, 
aktivní účast na workshopech, osobní propagace, komunikace s městem
PROČ: Snaha využít nabídky nadace Proměny finančně i organizačně zaštítit proměnu místa, které ač 
v bezprostřední blízkosti centra města nevyužívá plně svého potenciálu a uzpůsobit jej potřebám svých 
obyvatel.
ZA KOLIK: min. 25 000 000,-Kč (nadace Proměny, město Litomyšl)
ZAJÍMAVOST: „Nejzajímavější na celém projektu byla zkušenost komunikace i nekomunikace napříč 
různými úřady, funkcemi a postaveními. K těm bezesporu nejlepším a nejinspirativnějším patří zkušenost 
s nadací Proměny. Jejich profesionalitu, nasazení, vytrvalost, vstřícnost a snahu udělat pro lidi to nejlepší 
oceňuji s postupujícím časem stále víc. Jejich zaměstnavatel na ně může být po právu hrdý!“ Marcela 
Boštíková
KONTAKT: marcela.bostikova@gmail.com
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CO: ZA POSÍŇ KRÁSNĚJŠÍ
KDO: G89 – Daniel Brýdl
KDY: 2012
KDE: Litomyšl, Smetanovo náměstí
JAK: Provozovatelé prodejen a majitelé domů na centrálním, památkově chráněném náměstí jsou 
vyzváni ke kultivovanější prezentaci svého zboží v prostorách podloubí či před ním.
PROČ: zvýšení kultury prodeje, posílení estetického vnímání a kultivace veřejného prostoru
ZA KOLIK: 0,- Kč
ZAJÍMAVOST: „Zaujalo mě, že na výzvu reagovalo emailem poměrně hodně spoluobčanů vyjadřujících 
celé aktivitě podporu. Na druhou stranu činnost všech stran - obchodníků, Města, občanů – nakupujících 
- zůstala jen u pár emailů a klasického českého nadávání. Předali jsme vedení města i zkušenosti z jiných 
měst, jak prodej na podsíních regulují, ale v Litomyšli dosud k žádnému posunu bohužel nedošlo.“ 
Daniel Brýdl
KONTAKT: brydl@generace89

CO: PETICE VE VĚCI TRASY RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R35 KOLEM MĚSTA LITOMYŠLE  
KDO: G89 – Daniel Brýdl, Pardubický kraj – Radko Martínek
KDY: duben - červen 2012
KDE: Litomyšl a okolí
JAK: V petici podepsaní občané žádají zvolené představitele Pardubického kraje o podporu v procesu 
rozhodování o trase vedení rychlostní komunikace R35 kolem města Litomyšle. 
PROČ: Z pohledu občanů podepsaných pod peticí se jedná o optimální variantu: na jedné straně se 
komunikace významně přibližuje městu a umožňuje jeho bezproblémové dopravní napojení, na druhé 
straně si zachovává dostatečný odstup od města umožňující další rozvoj města tímto směrem.
ZA KOLIK: 0,- Kč
ZAJÍMAVOST: „Za pár týdnů se pod peticí sešlo celkem 1973 podpisů, včetně podpisů většiny místních 
zastupitelů a dalších představitelů politických stran a hnutí aktivních ve městě. Krajské zastupitelstvo  
v následujících týdnech variantu R35 podporovanou peticí schválilo.“ Daniel Brýdl 
KONTAKT: brydl@generace89

CO: ČASOPIS GEN  
KDO: G89 – Marek Urban
KDY: 1 x ročně (březen 2012, květen 2013)
KDE: město Litomyšl a integrované obce
JAK: vytvoření koncepce, vymezení témat a následná spolupráce autorů příspěvků, grafiků, fotografů, 
korektorů, tiskařů a dalších z řad členů i nečlenů G89
PROČ: informovanost občanů Litomyšle o aktivitách Generace89
ZA KOLIK: 9 000,- Kč + distribuce 3 000,- Kč (osobní vklady, dary)
ZAJÍMAVOST: „Práce na občasníku GEN mi přinesla především zkušenosti. Zkušenost s tím, že když je 
chuť něco udělat, tak to jde. Vždyť na přípravě každého z čísel GENu se podílelo okolo dvaceti lidí  
a každý z nich chtěl alespoň trochu mu pomoci na svět! A pak je to i osobní zkušenost z jednání  
s Českou poštou, kdy bylo potřeba zjistit, kam zmizela část výtisků a co s nastalou situací bude pošta 
dělat.  A díky práci s grafickým programem zjištění, že jsem stále schopen se učit novým věcem.“ Marek 
Urban
KONTAKT: urban@generace89



Generace 89 - uskupení, 
které snad již není nutné 
dlouze představovat, 
proto se rovnou zeptám: 
jak hodnotíš první tři roky, 
co považuješ za největší 
úspěch/neúspěch? Udělal 
bys dnes v souvislostí s G89 
něco jinak?

Za největší úspěch Genu, jak 
Generaci 89 říkáme, považuji 
to, že vůbec vznikl. Že jsme 
dokázali dát dohromady 
partu lidí, které nebaví jenom 
nadávat na poměry, ale jsou 
ochotni věnovat kus volného 
času práci pro společnost. 
Nemá cenu si říkat, co by se 
dalo udělat jinak – vždy se 
snažím dívat do budoucnosti 
a pokud možno se poučit  
z chyb minulosti. 

Vidíš Generaci 89 více jako 
občanské, nebo politické 

hnutí? Jakých cílů bys chtěl 
v rámci občanských aktivit 
dosáhnout? 

To je z podstaty těžká otázka 
– co je občanské a není 
politické a naopak? Asi každá 
politika by měla být „pro 
občany“, i když samozřejmě 
ne každá občanská aktivita 
musí mít souvislost  
s politikou. Naše aktivity lidé 
v Litomyšli asi nerozlišují – 
co děláme jako občanské 
sdružení (Farmářské trhy, 
Bleší trhy, Prima odpoledne, 
Za podsíň krásnější, 
spolupráce s Nadací Proměny 
apod.) a kde se snažíme 
vyvíjet aktivitu jako Sdružení 
nezávislých kandidátů – tedy 
politické uskupení (práce  
v komisích rady města, články 
v Lilii aj). I my sami jsme 
poměrně dlouho tápali, jak 
tyto věci oddělovat, až jsme 
dospěli k závěru, že to úplně 

dělit prostě nelze. Na malém 
městě jsem vnímán jako Dan 
Brýdl a nemá cenu se snažit 
jednou vystupovat „politicky“ 
a jindy „občansky“. To platí  
u všech ostatních. 

Jaké jsou dlouhodobé vize 
Generace 89?

Možná Tě zklamu, ale „velké 
vize“ za Generací 89 nehledej. 
Je vizí, že bychom chtěli 
žít v kvalitním městě, které 
funguje pro své občany a 
jehož představitelé nemají 
pocit, že život končí za 
hranicemi katastru? Je vizí, 
že by občané měli aktivněji 
spolurozhodovat o dění ve 
své obci? Je vizí, že se má 
obec starat i o kvalitu školství 
na svém území? 

Jednoduše řečeno, chtěli 
bychom, aby naše děti braly 

„Zakusil jsem, 
že demokracie 
bolí…“
říká zakládající člen Generace 89, otec tří 
dětí, manžel, obchodní ředitel, basketbalový 
trenér, člen Komise pro dlouhodobý rozvoj 
Daniel Brýdl. Toho, jaký je, co je pro něj 
důležité a jak jej ovlivnil jeho otec – emeritní 
starosta Litomyšle, jsme se dotkli  
v následujícím rozhovoru.

12

Rozhovor
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to, co děláme, jako úplně 
samozřejmou věc a dívaly se 
na svět jako my – tedy jako 
na místo, které se dá, byť po 
malých krůčcích, neustále 
zlepšovat a ovlivňovat. Ne 
vždy se všechno podaří, 
ale důležité je to zkoušet, 
nemarnit příležitosti.

Jak hodnotíš vývoj  
a spolupráci ve městě za 
dobu minulého volebního 
období? Co Tvá práce v 
komisi pro dlouhodobý 
rozvoj? Co se podařilo a co 
se nepodařilo?

Po minulých komunálních 
volbách se mi moc nelíbilo to 
trochu teatrální podepisování 
koaliční smlouvy, protože 
jasně vymezilo „my“ vs. 
„oni“, tedy koalici a opozici. 
Generace se i přesto, že  
v koalici nebyla, necítila být 
ani opozicí. Celé volební 
období jsme se snažili 
hlasovat „pro město“ – 
dle vlastního názoru, bez 
ohledu na koaličně-opoziční 
půtky. Se spoustou kroků 
radnice ve volebním období 
nesouhlasím, ale obecně 
vzato si nemyslím, že by se 
něco zásadního pokazilo. 
Jen mi chybí snad větší 
velkorysost, ale to celkově v 
české společnosti.

Co se týče mého působení 
v komisi pro dlouhodobý 
rozvoj, nehodnotím jej jinak, 
než jako „povídání si u kávy“, 
když se náhodou sejdeme ve 
větším počtu. Pokud vím od 
dalších kolegů, tak  
i ostatní komise mají podobný 
problém – nejsou brány příliš 
vážně ani vedením města, 

ani mnoha členy těchto 
komisí z jiných stran a hnutí. 
Takže prakticky se v komisi 
nepodařilo téměř nic, ačkoli 
jsem se snažil přinášet vlastní 
návrhy a nápady, co by se ve 
městě mohlo změnit, zlepšit 
či vybudovat. Takže převažuje 
zklamání.

Daniel Brýdl

1997 Právnická fakulta 
Univerzity Karlovy Praha

1998 au-pair v Kolíně nad 
Rýnem

1999 Central European 
University Budapešť

2000 – 2011 obchodní 
ředitel STORY DESIGN

2010 spoluzakladatel 
GENERACE 89

2012 projektový manažer 
na  Fakultě restaurování 
Univerzity Pardubice

2012 - obchodní ředitel 
tiskárny HRG

Proč je Generace 89 důležitá 
pro Tebe osobně? Co pro 
Tebe znamená, že jsi jejím 
šéfem? V čem vidíš svou roli? 
Co ses prostřednictvím G89 
naučil?

Generace je pro mě důkazem, 
že když se chce, tak to jde. 
Jak víš, o šéfování se nedá 
mluvit. Protože jsme všichni 
dobrovolníci, beru funkci 

předsedy správní rady jako 
nastolování vizí a přicházení  
s nápady a náměty. Snažím se 
tedy mít oči otevřené (hodně 
mi v tom pomáhá  
i časopis Respekt, kde  
s chutí čtu o podobných 
projektech a sdruženích) 
a pak se o tom v rámci 
pravidelných schůzek bavíme 
(první pondělí v měsíci  
v restauraci Na Sklípku. 
Všichni jsou vítáni!). Máme 
projekty úspěšné více (Trhy, 
Prima odpoledne, nadace 
Proměny), i méně (například 
Za podsíň krásnější) – ale 
důležité je nepřešlapovat na 
místě.

Jinak díky G89 jsem na vlastní 
kůži zakusil, že demokracie 
bolí. Že se v Čechách ještě 
neumíme domlouvat, ustoupit 
jeden druhému v názoru 
a zároveň hledat kvalitní 
argumenty pro názory své. 
Snad se to příští generace  
(s malým g) naučí lépe…

Ještě osobněji, jak tě svazuje 
Tvé příjmení - je jméno Brýdl 
stigma nebo výhoda? V čem 
Tě nejvíce ovlivnila Tvoje 
původní rodina? Nakolik 
se s otcem shodujete v 
přístupech a názorech na 
současné společensko-
politické problémy? 
Konzultujete, řešíte, bavíte 
se?

Určitě jsem nechtěl do 
veřejného života vstupovat 
v době, kdy byl táta ještě 
aktivní. Jeho práce pro město 
si hodně vážím. Myslím, že do 
vedení města přinesl nadhled 
a vize, ale samozřejmě jsem  
v době minulých komunálních 
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voleb cítil, že spousta lidí 
vnímala příjmení Brýdl ne 
zrovna kladně. Pevně doufám, 
že s odstupem času i tito lidé 
uznají, že táta byl dobrým 
starostou. Samozřejmě jsem 
vždy zároveň byl, asi jako 
každý syn, velmi kritický a na 
spoustu věcí máme dodnes 
značně rozdílné názory. 
Stále se tak dohadujeme o 
krocích nejen současného, 
ale i minulých vedení města 
– generační rozdíl je často 
znát. Navíc bratr Tomáš je 
úspěšný podnikatel a úspěch 
se v Čechách těžko odpouští. 
Vím, kolik práce za jeho 
úspěchem stojí, ale každému 
to nevysvětlím. Celkově vzato 
věřím, že u některých lidí 
je příjmení Brýdl výhodou, 
u jiných naopak velkou 
nevýhodou.

Jak se na Tvou občanskou 
angažovanost dívá Tvoje 
manželka, jak ji vnímají 
Tvé děti? Chceš, aby byla 
vnímána? Je v tom výchovný 
záměr? 

Manželka si nejdřív myslela, 
že jsem se trochu zbláznil, ale 
po nějaké době pochopila, 
že sestavení kandidátní 
listiny myslím vážně. Jak se 
dívá na moji angažovanost, 
nevím, to bys ses musela 
zeptat jí, ale určitě ji toleruje, 
za což jsem jí vděčný. Děti 
asi nechápou politický 
rozměr – ale rozhodně je baví 
chodit na akce Generace 
89, protože tam mají mnoho 
kamarádů. Pevně doufám, 
že budou naše aktivity 
vnímat jako úplně normální 
přístup k životu a i ony se 
jednou stanou dobrovolníky 

s aktivním přístupem k řešení 
problémů. Jak jsem již říkal 
v úvodu, byl to jeden ze 
základních motivů, proč do 
aktivního občanského života 
vstoupit.

Které své životní role 
považuješ za nejdůležitější a 
kterou z nich bys byl ochoten 
v případě potřeby obětovat?

Nějakou lehčí otázku bys 
neměla? Nejdůležitější roli 
mám jasnou – jsem táta  
a manžel. Naplňuje mě práce, 
ale součástí mého života je  
i trénování basketbalu a také 
občanské aktivity v rámci 
Generace. Na druhou stranu 
už nemám čas dívat se na 
televizi a bohužel příliš času 
nezbývá na čtení knih – takže 
leccos jsem již obětoval. 

KŘÍŽOVÝ VÝSLECH

Kterých deset pojmů 
by podle Tebe nejlépe 
vystihovalo GENERACI 89??

Přátelé, komunita, 
dobrovolnictví, zájem  
o město, pozitivní myšlení, 
aktivní ženy, ideály, listopad 
89, pomoc, generace

Jak vypadá podle Tebe profil 
dobrého politika?

Úspěšný v předchozím 
pracovním životě, spokojený 
v rodinném životě, vzdělaný 
a zcestovalý, s dostatečnými 
pochybami o svém konání, 
ale schopný prosazovat 
své myšlenky, týmový hráč. 
Až takového najdeš, dej mi 
vědět. 

S jakým člověkem bys 
nechtěl spolupracovat?

Jsem realista – v politice si 
často člověk partnery na 
rozdíl od přátel nevybírá. Ale 
bránil bych se spolupráci  
s politickými extrémisty  
a radikály.

Který z projektů G89 Ti je 
nejbližší?

Nejvíce si asi cením Bleších  
a Farmářských trhů. 
Toulovcovo náměstí je pro 
podobné akce geniální a my 
s dětmi si prodej a smlouvání 
moc užíváme, přičemž jsme 
rádi, že výtěžek jde na dobrou 
věc. Jen mi tam chybí nějaký 
zapálený hudebník – kdyby 
se někdo našel, budeme příští 
rok velmi rádi!

Kterých vlastností si na sobě 
nejvíce ceníš?

Hm, to by asi měli říct lidé 
kolem mě… Když se ale nad 
tím zamyslím, tak jsem určitě 
kreativní, mám nápady. 
Taky určitý rozhled – přece 
jen jsem žil v několika 
zemích světa a to si pak 
člověk najde, co je dobré 
a co ne. Taky si myslím, že 
mám obecný přehled, který 
získávám čtením různých 
publicistických textů. Ale 
hlavně - mám rád lidi a věřím 
v jejich pozitivní myšlení. 
Zatím jsem se nespálil…

Ptala se: Marcela Boštíková



Čím se představil? Budiž 
řečeno, že nabídka byla 
vskutku pestrá. Fakulta 
restaurování Univerzity 
Pardubice coby hlavní 
partner projektu předvedla 
veřejnosti názorné ukázky 
dobových uměleckých 
technik. Návštěvníci si mohli 
vyzkoušet otesávání kamene, 
vyrobit arch ručního papíru, 
připravit barvy z přírodních 
materiálů či podle předlohy 
vytvořit sgrafito. Kdo chtěl 
svou zručnost zkoušet dále, 
mohl si uplést svůj košík či si 
vyrobit vlastní šperk. 

Ne všichni návštěvníci 
však byli nutně orientováni 
umělecky. Mnozí zavítali „jen“ 
na ozkoušené farmářské 
trhy, aby nakoupili čerstvé 
potraviny od místních 
pěstitelů a chovatelů. Jiní šli 
cíleně na Bleší trhy. Zdá se, že 
získat zde je možné opravdu 

všechno: jezdecké boty, 
gril, gramorádio, kočárek, 
vojenskou uniformu, obrazy, 
poštovní známky, tělocvičnou 
kozu, pohlednice, plesové 
šaty, okenní kování, dětskou 
postýlku, šperky… Vyjednává 
se, dohaduje, smlouvá, všichni 
se baví…

Aby zábavy nebylo málo, je 
zde připravena litomyšlská 
hudební skupina Trio de 
Janeiro, jejíž rytmus přinutil 
k pohybu nejednoho 
kolemjdoucího. A baví 
se i děti. U pohádkového 

představení svitavského 
divadélka Jójo, u kvízu „Víme, 
co je za humny?“. - Věděli 
jste například, z kolika obcí 
sestává Pardubický kraj? Kde 
se podle pověsti loučili Čeští 
bratři před odchodem do 
exilu? Po kterém rodákovi 
z Přelouče je pojmenována 
cena pro nejlepší dabéry  
u nás? Na kterém hradě se 
proháněla ohnivá svině pana 
Hamrlíka? A další, a další. 
O odměny nebylo nouze, 
o informace také (obojí 
poskytlo Informační centrum 
Litomyšl) a koneckonců 
ani o jídlo a pití. I místní 
pivo z Veselky (litomyšlská 
restaurace a minipivovar) se 
čepovalo! Kolem a kolem… 
dobře bylo. Jsme rádi, že se 
festival stal důstojnou tečkou 
za více než ročním projektem. 

Olga Radimecká, Marcela 
Boštíková

15

Regionální festival – Regiofest  – Regfest! 
Regionální festival, který se uskutečnil v sobotu 7. září 2013 v prostoru Toulovcova náměstí  
v Litomyšli, byl pomyslným vyvrcholením projektu občanského vzdělávání pro kulturu, region  
a demokracii ARS REGIO CIVITAS určeného převážně obyvatelům Pardubického kraje. 

Naše aktivity
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Jak zorganizovat občanskou aktivitu

Chtěli byste uspořádat akci pro své přátele a nevíte, jak na to? Co všechno je 
třeba zařídit, s jakými obtížemi se můžete setkat, kdy je na co nejvhodnější 
čas? To všechno se dozvíte v následujícím návodu inspirovaném skutečnými 
událostmi zasazenými do krásného prostředí města Litomyšle.

Jak se přiblížit objektivní a vyvážené informovaností  
v médiích financovaných obcemi  

Proč mají města své noviny, občasníky, televizní vysílání? O čem by měla tato 
média informovat a jakou formou? Komu dát kolik prostoru? Co by v nich měli 
občané najít a co by se naopak objevovat nemělo? Odpovědi najdete zde. 

Jak založit sdružení nezávislých kandidátů 

Skupina přátel se rozhodne vzít věci do vlastních rukou a kandidovat do 
komunálních voleb. Na cestě za sdružením nezávislých kandidátů se setkávají 
s příslušnou legislativou, s vytvářením petice, kandidátoní listiny, prohlášeními 
kandidáta a volebního programu. V roce 2014 bude opět velmi aktuální!

Jak pečovat o movitou památku 

Mladá dvojice objeví na púdě památky po své rodině. Rozhodne se obrátit 
na odborníky s prosbou o pomoc s jejich restaurováním. V příběhu nálezu 
historického fotoalba a kroje po prababičce se dozvíte, jak pečovat o movité 
památky. 

Jak pečovat o nemovitou památku 

Co obnáší bydlení v památkovém objektu a jak pečovat o nemovitou památku? 
Komiks vypráví příbeh mladé dvojice od nákupu historické usedlosti přes 
komunikaci s památkáři a řemeslníky až po šťastné stěhování.  

Jednoduché návody pro složité 
situace
Předkládáme Vám Jednoduché návody pro složité situace. Jejich snahou je provést Vás možnými 
úskalími či nedorozuměními, které tyto specifické situace přináší. Jsou k dispozici zdarma  
v informačních centrech, knihovnách a vzdělávacích zařízeních. 

Naše aktivity
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Nanotechnologie pronikají 
i do oblasti restaurování 
uměleckých děl 

V uplynulých letech se 
Fakulta restaurování 
Univerzity Pardubice zapojila 
do řady mezinárodních 
projektů, které se zabývají 
možnostmi uplatnění 
nanomateriálů v restaurování. 
Jde zejména o oblast 
zpevňování povrchů 
architektury - omítek, 
kamene, nástěnné malby, ale 
třeba i papíru.

Důvod? Donedávna se v praxi 
běžně využívaly materiály, 
které svými vlastnostmi ne 
zcela vyhovují náročným 
zadáním restaurátorů. Mají 
kupříkladu odlišné složení než 

podklad, který se má zpevnit, 
většinu z nich lze z porézního 
systému jen problematicky 
odstranit, v důsledku světla  
a působení atmosféry stárnou 
a ztrácejí své požadované 
vlastnosti. Z těchto důvodů 
byla vyvinuta úzká skupina 
materiálů postavena na čistě 
minerální bázi, které se svým 
chemickým složením velmi 
podobají vápnu, avšak jejich 
částice jsou v porovnání  
s tímto klasickým pojivem 
stokrát menší. Takto malé 
mají výbornou pronikací 
schopnost do zmíněných 
podkladů. U papírových 
artefaktů, kde hlavní riziko 
spočívá ve žloutnutí papíru 
a jeho degradace v důsledku 
zvýšení kyselosti, jsou 
nanomateriály schopny 

upravit kyselost papíru zpět 
do alkalické oblasti. 

Výzkum těchto materiálů 
probíhá na Fakultě 
restaurování již od roku 
2009. Nejdříve se důkladně 
zkoušely v laboratorních 
podmínkách na modelových 
podkladech simulující reálné 
vzorky omítek, kamene  
a malby. Výsledky získané 
z této fáze výzkumu pak 

Fakulta restaurování jinak – 
projekty, stáže, aktivity 
Fakulta restaurování není jen jedinou vysokoškolskou vzdělávací institucí v Litomyšli, ale svými 
projekty, výzkumnou činností či prostřednictvím studentů, které vysílá na zahraniční stáže, dává  
o sobě vědět daleko za hranice Pardubického kraje. 

Článek



byly úspěšně přeneseny 
do praxe. V současné době 
jsou zde běžnou součástí 
restaurátorských technologií. 
Jako příklad úspěšného 
použití nanomateriálů v praxi 
lze v případě restaurování 
výmalby uvést kapli svatého 
Izidora v Křenově u Moravské 
Třebové. Pro zpevnění 
vybraných architektonických 
prvků z fasády možno 
jmenovat chrám svaté 
Barbory v Kutné Hoře. 

Fakulta restaurování již 
podruhé hostitelem iráckých 
specialistů

Od října 2013 hostí 
Fakulta restaurování čtyři 
stážisty z Iráku. Pánové Ali 
Abdulmohsin Obada, Ali 
Mohammed Jasim, Laith Ali 
Hussain, Lateef Abdulzahra 
Hamzah jsou specialisty 
v oboru památková péče. 
Pracují v institutu Abbas Holy 
Shrine v irácké Karbale  
a v Litomyšli se v  rámci kurzu 
celoživotního vzdělávání učí 
techniky restaurování knižní 
vazby, pergamenu  
a uměleckých děl na papíru.

 

Současný kurz navazuje na 
znalosti získané zde již  
v roce 2009 a jejich 
zkušenosti z praxe. Část 
je věnována důkladnému 
obeznámení se s historickými 
technikami - dle původních 
receptur se učí přípravě tuše, 
akvarelu, inkoustu či barviv. 
Část si klade za cíl seznámit 
se například s technikami 
zlacení, výroby papíru, 
pergamenu, usně, podle 
potřeb domovské instituce. 

Těší nás, že můžeme tímto 
přispět k záchraně národního 
kulturního dědictví v Iráku.

Tři měsíce v Londýně. Zpráva 
z absolventské stáže ve 
Victoria & Albert Museum 

Zadařilo se. Díky programu 
Leonardo určenému 
absolventům vysokých škol  
a Hlávkově nadaci jsem 
získala pracovní stáž v 
Londýně. V největším muzeu 
umění a designu na světě, jak 
se staroslavné Victoria and 
Albert Museum prezentuje 
(zal. 1852), jsem se pod 
vedením vedoucí oddělení 
konzervace papíru Jane 
Rutherstone věnovala po 
dobu tří měsíců odborné 
konzervaci šesti knih. Šlo 
o díla ze sedmnáctého po 
začátek dvacátého století, 
které vyžadovaly zásahy 
ambulantního charakteru, 
částečné restaurování 
knižních vazeb či souhrnné 
zákroky. Hlavním úkolem 
bylo komplexní zrestaurování 
skicáře karikatur George 
Cooka Caricaturist 
Designer of Lithographs 
No. 2 z let 1903 – 1905 
včetně vyhotovení detailní 
dokumentace a přípravy alba 
na jeho vystavení ve stálé 
expozici. 

Vedle této činnosti jsem 
absolvovala řadu odborných 
kurzů: ošetření orientálních 
papírových sbírkových 
předmětů, prevence  
a identifikace hmyzu 
v muzeích a galeriích, 
manipulace se sbírkovými 
předměty a další. Zajímavostí 
byl i kurátorský výjezd do 
Watts Gallery v Compton 
Guildford (jihovýchodně 
od Londýna), kam jsme 
z V&A Musea převezli 
dvacet muzejních objektů. 
Součástí byly také mé 
přednášky s prezentací 
určené zaměstnancům 
V&A Musea a studentům 
Camberwell College of Art 

(jedna z předních světových 
uměleckých a designových 
institucí). První se týkala 
restaurátorské a konzervační 
činnosti na Fakultě 
restaurování Univerzity 
Pardubice, druhá mému 
osobnímu tématu - kovovým 
prvkům na knižní vazbě, 
jejich terminologii, vývoji, 
výrobě a konzervaci (vyšlo 
jako monografie na Univerzitě 
Pardubice v roce 2011). 
Díky spolupráci s místními 
odborníky a přístupu do 
Národní knihovny umění (The 
National Art Library sídlí  
v prostorách V&A Musea) 
se mi podařilo částečně 
zrealizovat i její překlad. 

Mé setrvání v Londýně ale 
nebylo omezeno jen na V&A 
Museum. V rámci pobytu 
jsem navštívila restaurátorské 
a konzervační ateliéry v 
Britské knihovně, v Národním 
archivu,  
v Lambethském paláci 
(oficiálním londýnském sídle 
arcibiskupa z Canterbury),  
v muzeu Welcome Collection 
a jiných věhlasných 
institucích. Jsem ráda, že 
jsem mohla podobnou 
zkušenost získat, a doporučuji 
ji každému absolventu 
restaurování, který by chtěl 
nejen zlepšit své jazykové 
schopnosti, ale také poznat 
rozdílné přístupy  
k restaurování a konzervaci 
v zahraničí, včetně nových 
trendů v oblasti péče  
o muzejní a sbírkové 
předměty.

Eva Novotná, Renata Tišlová, 
Veronika Kopecká, Karina 
Černá Sojková
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Manuál péče o památky: stručně, 
jasně, online
V minulém čísle jsme Vás informovali o webových stránkách projektu www.ars-regio-civitas.cz, 
na kterých jsou uveřejněny nejen základní informace o projektu a jeho aktivitách. Ke stažení nyní 
nabízíme nově i výukové texty z workshopů a vzdělávacích kurzů, ke kterým zájemci získají přístup 
skrze jednoduchou registraci pomocí webového formuláře. Komu a jakým tématům z oblasti kultury  
a péče o památky jsou tyto “manuály“ konkrétně věnovány?

Výukové texty z praktických 
workshopů restaurování 
jsou určeny všem, kteří 
vlastní památku (movitou 
či nemovitou) a rádi by 
ji citlivě obnovili, nebo 
by se jednoduše chtěli 
dozvědět, jak se při takovém 
restaurování správně 
postupuje. Pro základní 
orientaci v oboru restaurování 
jsou Vám k dispozici texty  
z následujících oblastí:

 Jak pečovat o staré 
stavby a jejich části

 Jak pečovat o staré 
kamenné sochy

 Jak pečovat o staré knihy 
a grafiky

 Jak pečovat o obrazy
 Jak pečovat o drobné 

památky ze dřeva a kovu
 Jak pečovat o drobné 

památky z textilu a usně

Protiváhou studijních 
materiálů z praktických 
workshopů jsou obsáhlejší 
teoretické texty ze 
vzdělávacích kurzů, které 
se věnují jak obecnějšímu 
vymezení pojmů kultura, 
kulturní tradice, kulturní 
krajina či kulturní dědictví, tak 
i oblasti znalectví  
a sběratelství výtvarného 
umění. Opomenutý nemůže 
být ani samotný obor 
památkové péče, jeho teorie, 
dějiny i praxe:

 Kultura a prostor pro život
 Památky v běžném životě 

a jejich hodnota

 Česká kulturní krajina. 
Životní prostředí památek

 Jak se orientovat  
v památkové péči

 Základy péče o památky 
pro drobné majitele 
památek

 Základy komunikace  
s úřady pro drobné 
majitele památek

Věříme, že se Vám tyto 
studijní materiály stanou 
užitečným, přehledným  
a poutavým souhrnem pole 
zájmu památkové péče  
a přispějí tak k její 
popularizaci. Přejeme vám 
inspirativní čtení!

Anna Šubrtová

Článek
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Proběhlé přednášky 
zájemcům přiblížily nejen 
oblast péče o památky, ale 
věnovaly se i širokým pojmům 
kultura, kulturní identita, 
kulturní tradice, kulturní 
krajina, či příbuzným oborům 
znalectví a sběratelství 
výtvarného umění. 

Hlavní důraz byl však kladen 
na péči o kulturní dědictví, 
její dějiny a vývoj, současně 
i na její problematickou 
legislativu a praxi. Cyklus 
kurzů tak významně přispěl 
k její popularizaci. Navzdory 
své jedinečnosti a důležitosti 
totiž památková péče bývá 
mnohdy nešťastně přehlížena 

a u vrcholných politiků má 
bohužel jen malou podporu. 
V její prospěch nepřispělo 
ani někdejší oddělení od 
ochrany přírody, poněvadž 
jí znemožnilo využít 
politické síly zavedenějšího 
ochranářského proudu. 
Ochránci přírody si v české 
společnosti vybudovali 
stabilnější pozici a vyšší 
respekt než ochránci 
památek. Postupně se 
naštěstí situace lepší, vznikají 
desítky iniciativ a hnutí, 
zasazujících se za záchranu 
ohrožených staveb, šířících 
osvětu anebo pečujících o 
čistotu a úhlednost míst v 
duchu okrašlovacích spolků. 
Vždyť památky, v čele s 
historickými městy jako je 
Litomyšl, jsou to nejcennější, 
co v naší zemi máme! Měli 
bychom se starat o to, 
abychom je našim potomkům 
předali v neporušeném 
stavu. Věříme, že proběhlé 

přednášky povzbudily i Vás 
k zájmu o hlubší porozumění 
památkové péči.

K dalšímu studiu jsme pro Vás 
připravili přehledná skripta, 
dostupná online ke stažení 
na oficiálních webových 
stránkách projetu www.ars-
regio-civitas.cz. Texty logicky 
a přehledně představují obor 
a pojem památkové péče, její 
předmět i metodu. Z historie 
i současnosti této mladé 
vědecké disciplíny je uvedeno 
to nejdůležitější a současně 
snadno zapamatovatelné.

Anna Šubrtová

Jak se orientovat v památkové péči
Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. pro Vás v rámci projektu Ars Regio Civitas 
připravilo cyklus šesti vzdělávacích kurzů nazvaný Památky v běžném životě, který 24. října zakončila 
přednáška historika architektury Martina Horáčka Jak se orientovat v památkové péči. 

Článek
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Na to všechno a mnohé 
jiné k tématu škol, školství, 
učitelského povolání, vztahu 
dětí ke škole, školy a rodičů, 
výukových metod odpovídali 
hosté posledního kulatého 
stolu konaného 23. září 
2013 v hotelu Zlatá hvězda 
v Litomyšli. O tom, jak by 
měly vzdělávací instituce 
fungovat, přišlo diskutovat 

na pět desítek lidí, přičemž 
početnou část tvořili právě 
učitelé místních škol. Pozvání 
přijali mluvčí společnosti Edu-
in Tomáš Feřtek, ředitelka 
soukromé základní školy 
Mozaika v Rychnově nad 
Kněžnou Kamila Zemanová–
Stieberová, místostarosta 
Litomyšle Radomil Kašpar 
a světová personalistka 

paní Rostya Gordon Smith. 
Moderování se ujal docent Jiří 
Štyrský a metodickou oporou 
byla lektorka Věra Krejčová.

Začátek večera patřil 
prezentacím hostů. Tomáš 
Feřtek z Edu-in se zabývá 
nejednoduchými vztahy mezi 
školou a rodiči. Ve své knize 
Rodiče vítáni uvádí mnoho 

Učitel – žák – rodič aneb jak 
komunikovat se vzdělávacími 
institucemi?
Jak vypadá „dobrá škola“? Poznám ji mezi ostatními? Jak mohu jako rodič se školou komunikovat? 
Mohu po ní něco chtít? Jaké schopnosti a dovednosti by měly děti ve školách získat? Jaká je praxe  
v zahraničí? 

Článek



praktických příkladů, jak spolu 
komunikovat efektivně. Nabízí 
pomoc - školám, které splňují 
určitá kritéria, uděluje Edu-in 
značku Rodiče vítáni (RV): 
„Těch kritérií je celkem 24, 
sedm povinných a sedmnáct 
volitelných,“ uvádí jeden z 
představitelů Edu-inu „Každá 
škola si vybere ta, která chce 
rodičům garantovat. Pro 
školu to znamená reklamu, 
dává tímto způsobem o sobě 
vědět, objeví se na mapě 
škol se značkou RV. Pro 
rodiče je to služba. Podívají 
se na mapu a mohou si ve 
svém okolí vybrat ze škol, 
které značku RV získaly a 
u nichž tedy existuje větší 
pravděpodobnost, že se oni 
i jejich děti setkají s vlídným 
zacházením. Jasně stanovená 
kritéria umožňují oběma 
stranám věcně debatovat 
o tom, které z navržených 
opatření je, či není užitečné.“ 
Rodiče se tak například 
mohou dostat do školy  
i v pozdních odpoledních 
hodinách, jsou jim dostupné 
kontakty na pracovníky školy, 
mají k dispozici informace 
o dění ve škole, chování 
a prospěch dítěte není 
probíráno před ostatními... 
„Ta značka se každý rok 
obnovuje, škola musí 
prokázat, že pořád funguje 
tak, jak se zavázala. Tipy na 
školy, které by si certifikát 
zasloužily, nám mohou dávat  
i rodiče,“ říká Tomáš Feřtek.

Certifikátem se může 
pyšnit i škola Kamily 
Zemanové-Stieberové. Plně 
si uvědomuje, že má-li škola 
vyhovovat potřebám žáků, 
musí komunikovat i s rodiči. 
Rodičovská schůzka? - Ano, 
s rodičem a za přítomnosti 
toho nejdůležitějšího – žáčka. 
Jedině tak se ke všem 
zúčastněným stranám mohou 
dostat objektivní informace. 
Setkání s rodiči? - Ano, ale co 
třeba mimo školu, v prostředí, 
kde se budou všichni cítit 

pohodlně? Rodiče na akcích 
školy? - Samozřejmost! Ve 
výuce? - Jistě! Proč nevyužít 
znalostí a schopností matek  
a otců svých žáků? 

„Žila jsem v Brazílii, Kanadě, 
Hongkongu, Japonsku, 
Anglii, Německu, takřka 
každé tři roky někde jinde,“ 
začíná své vyprávění Rostya 
Gordon Smith. „Pracuji jako 
personalistka, přese mne 
každý přichází a bohužel 
i odchází. … Jsem ale také 
matka čtyř synů, což je 
moje další podstatná role. 
Říkáme s oblibou, že děti 
jsou naše budoucnost, ale 
budoucnost ve skutečnosti 
začíná mnohem dřív, u nás 
samotných, u rodičů. Svoji 
budoucnost držíme za ruku 
a houpeme na kolenou.“ 
Škola, jak ji může paní Gordon 
Smith porovnat ze života na 
různých kontinentech, by 
měla děti připravovat  
k celoživotnímu učení. Dát jim 
vědomí toho, že ať si vyberou 
jakýkoli obor  
v kterékoli oblasti, je třeba mít 
nejen znalosti, ale  
i určité dovednosti. „Děti 
by se měly od útlého věku 
učit spolupracovat. Pracovat 
v týmu, umět si rozdělit 
role, naplánovat čas, zjistit 
potřebné informace. (…) 
Školy by měly u svých dětí 
od malička pěstovat umění 
prezentace. Být schopen 
předstoupit před ostatní a 
plynule mluvit na dané téma. 
Třeba o své nejmilejší hračce.“

Jaká je situace v Litomyšli? 
Chlubí se některá ze zdejších 
škol značkou Rodiče vítáni? 
Ovlivňuje město z pozice 

zřizovatele škol kvalitu výuky? 
Tato témata jsou předmětem 
následující diskuze. „Ne, 
naše škola tuto značku 
nepotřebuje, všechno plníme 
automaticky,“ ozývá se z úst 
ředitele třetí základní školy. 
„Ne, město nijak nezasahuje 
do standardů školy, škola je 
v těchto otázkách naprosto 
samostatný subjekt,“ nechává 
se slyšet místostarosta 
Kašpar. Něco visí ve 
vzduchu…

Otevírá se další téma: učitelé 
by měli přistupovat k rodičům 
jako k partnerům, jako k 
někomu, kdo zná své dítě 
nejlépe, měli by brát jejich 
podněty vážně. Na druhou 
stranu i rodič by měl jednat  
s učitelem jako s odborníkem, 
se spolupracovníkem při 
výchově svého dítěte. Na 
malém městě je skoro 
nemožné zůstat neosobní. 
Situaci uklidňuje Tomáš 
Feřtek: „Co mi připadá 
podstatné říci na závěr: 
naučme se nevnímat dotaz 
jako kritiku či jako osobní 
útok. Spolupracujme. Rodiče 
a učitelé přece nestojí proti 
sobě. Jde jim o totéž.  
O kvalitní školu pro děti.“ 
Dlužno dodat, že tento 
„recept“ se zdaleka netýká 
jen školství a zdaleka ne jen 
Litomyšle… 

Nestihli jste přijít? Nevadí. 
Kompletní záznam  
z tohoto kulatého stolu 
můžete shlédnout na www.
generace89.cz.

Olga Radimecká
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