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NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999
(zpět)
NA ÚVOD
V roce 1999, ve třetím roce své činnosti, NESEHNUTÍ pokračovalo v již započatých
kampaních a zároveň k nim přibylo několik dalších: např. kampaň proti dostavbě JE
Temelín, proti konání zbrojního veletrhu IDET99, začali jsme také s pořádáním festivalu
dokumentů o lidských právech Jeden svět v Brně. Rozšířil se i okruh našich
sympatizantů a aktivistů a vznikly dvě nové místní skupiny - NESEHNUTÍ Bystřice pod
Hostýnem a NESEHNUTÍ Napajedla. Navázali jsme
spolupráci s aktivisty z Kojetína a Vysokého Mýta, v
obou městech byly založeny místní skupiny v roce
následujícím.
Naši činnost hodnotily příznivě i nadace zaměřující
se na podporu nevládního sektoru a podpořily řadu
projektů NESEHNUTÍ. Nyní jsme tedy schopni
zajistit naši činnost nejen po stránce personální, ale i finanční a materiální. Rádi bychom
při této příležitosti poděkovali všem, kteří nás v naší práci v průběhu roku 1999
podporovali a pomáhali nám - ať s pořádáním akcí, nebo finančně. Bez této pomoci
bychom se neobešli.

NESEHNUTÍ BRNO
LIDSKÁ PRÁVA
Týden lidských práv
Ve dnech 8. - 13. listopadu jsme v Brně uspořádali první ročník Týdne lidských práv.
Hlavní náplní Týdne bylo promítání toho nejlepšího z 1. ročníku mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který jsme zorganizovali
ve spolupráci se Společností Člověk v tísni při ČT. Festival Jeden svět je ve střední a
východní Evropě ojedinělou přehlídkou, která je inspirována již zavedenými filmovými
festivaly pořádanými organizacemi Human Rights Watch v New Yorku a Amnesty
International v Amsterdamu. Deset unikátních dokumentů seřazených do čtyř
tematických bloků shlédlo v brněnském kině ART na 600 diváků.
K vidění byly filmy, které upozorňovaly na spojitost mezi zájmy francouzských
zbrojovek a průběhem občanské války a genocidy ve Rwandě, na nekalé praktiky
nadnárodní ropné společnosti Shell v Nigérii (ničením přírody počínaje přes spolupráci s
vojenskou juntou a podílem na justiční vraždě konče), na problematiku pravicových
diktatur v Latinské Americe a na právo na odpor proti nim či na otázky spojené s těžkým
postavením žen ve společnosti (např. ženská obřízka).
Součástí Týdne lidských práv byla i velká demonstrace proti petrolejářské firmě Royal
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Dutch/Shell, která se konala u příležitosti čtvrtého výročí popravy devíti nigerijských
ekologických aktivistů vystupujících proti této firmě.
Demonstrace se zúčastnilo na dvě stovky lidí a vystoupil na
ní také místopředseda zakázané súdánské pobočky Amnesty
International Adam Ahmed El Badawi a promluvil o podílu
firmy Shell na porušování lidských práv v Súdánu. Besedu s
tímto bývalým súdánským vězněm svědomí, dnes
politickým azylantem žijícím v Rakousku, jsme společně s
brněnskou skupinou mezinárodní organizace ochránců
lidských práv Amnesty International uspořádali také na
Masarykově univerzitě.
V rámci festivalu Jeden svět se v předsálí kina uskutečnila
výstava fotografií k desátému výročí vzniku Úmluvy o
právech dítěte.
Týden zakončila protestní demonstrace a happening
sdružení Wera proti plánované popravě levicového černošského aktivisty a novináře
Mumii Abu-Jamala v USA.
Pozitivní ohlas, který měl první ročník Týdne lidských práv, se stal silným impulsem pro
pořádání dalšího ročníku.
Proti obchodu se zbraněmi
Počátkem května se na brněnském výstavišti otevřely brány třetího zbrojařského
veletrhu IDET99, který byl v tom roce největší akcí svého druhu v Evropě. IDET bývá
prezentován jako veletrh "obranné a bezpečnostní techniky", ale aktivity některých
"seriózních podnikatelů" v oblasti zbrojení svědčí spíše o opaku. V mnoha případech se
ukázalo, že jejich obchodní strategií je vyzbrojování
obou stran konfliktu, korupce, porušování embarg,
zvyšování vlastního vlivu bez ohledu na důsledky pro
mezinárodní bezpečnost, dodávky do zemí, kde zuří
občanská válka, a zemí, kde jsou vládnoucími
diktaturami porušována lidská práva. Na veletrhu též
prezentovaly své výrobky firmy, jež se podílely na
dodávkách součástí nášlapných min. Tato obvinění
jsme podepřeli konkrétními fakty a čísly v odborném materiálu, který jsme zpracovávali
po dobu několika měsíců.
V rámci kampaně proti militarismu uspořádalo NESEHNUTÍ během konání tohoto
veletrhu několik tiskových konferencí, demonstraci, koncert a vydalo také informační
leták Zastavme obchod se smrtí. Dvacet dalších občanských sdružení podpořilo náš
otevřený dopis premiéru Zemanovi, kterým jsme jej žádali, aby akcím tohoto typu
neposkytoval záštitu. Dále jsme požadovali po brněnském primátorovi a členech Rady
města Brna odstoupení od pořádání dalších ročníků veletrhu.
Hned první den IDETu překryli aktivisté NESEHNUTÍ nápisem IDEaTh (angl. death =
smrt) oficiální logo nad hlavní branou výstaviště. Několik dalších aktivistů proniklo do
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přísně střeženého areálu výstaviště a rozvinutím transparentu "Vaše války, naše životy,
vaše zisky" připomnělo účastníkům slavnostního zahájení neetičnost obchodování se
zbraněmi. V českých i zahraničních médiích se tak objevilo více zpráv o naší akci a
zejména o argumentech NESEHNUTÍ než o zahajovacím ceremoniálu a IDETu jako
takovém. Vzápětí po zveřejnění informací o vystavujících firmách nás management
veletrhu nařkl ze lži s tím, že do druhého dne naše obvinění snadno vyvrátí. To se však
během trvání IDETu ani nikdy později nestalo, naopak některé firmy byly nuceny na
otázky novinářů uvedené informace potvrdit.
Na mezinárodní scéně se nám podařilo navázat kontakty se sdružením evropských
neziskových organizací European Network Against Arms Trade, které monitoruje
obchod se zbraněmi. Náš zástupce se v listopadu účastnil mezinárodní konference ve
Finsku na toto téma. NESEHNUTÍ podepsalo otevřený dopis proti francouzskému
zbrojařskému veletrhu EUROSATORY 2000 a alespoň symbolicky se tak připojilo k
protestům proti jeho konání.
Za svobodu pro Tibet
Ani u příležitosti čtyřicátého výročí povstání tibetského lidu proti čínské okupaci se
brněnský magistrát neodhodlal vyvěsit tibetskou vlajku jako výraz solidarity s
nenásilným bojem Tibeťanů za svobodu. Primátor Duchoň zamítl naši žádost, aby se
město připojilo k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, a NESEHNUTÍ tedy na protest
proti zbabělému postoji radních uspořádalo malý happening. Při něm aktivisté ozdobili
radnici nápisem "Detašované pracoviště Čínské lidové
republiky" a tibetskou vlajkou symbolicky zatarasili vchod
do budovy.
NESEHNUTÍ vydalo protestní pohlednice Vybarvěte si
tibetskou vlajku adresované čínské ambasádě. Dotiskli jsme
také leták Svobodu Tibetu a rozšířili distribuci časopisů a
triček vydávaných Sdružením Lungta.
Za necelých čtrnáct dní po Dni Tibetu navštívil Brno čínský
velvyslanec Yan Peng a jeho přednášku na Pedagogické
fakultě Masarykovy univerzity si nenechali ujít ani aktivisté
NESEHNUTÍ. Ještě před zahájením jsme vyvěsili v
přednáškové místnosti tibetskou vlajku, kterou ovšem
pořadatelé museli odstranit, protože velvyslanec zarputile odmítal do místnosti vstoupit.
Vlajce okupované země se však nevyhnul - provázela ho i při odjezdu z Brna.
Na mezinárodní Den lidských práv, kterým je vyhlášen 10. prosinec, jsme ve spolupráci
s pražskou a brněnskou filozofickou fakultou uspořádali seminář O historii a současnosti
Tibetu. Vystoupili na něm přední čeští odborníci na tibetskou problematiku a dokonce i
Tändzin Dargjä, první Tibeťan žijící a vyučující v České republice.
Demonstrace proti xenofobii
V říjnu navštívil Brno na pozvání republikána Sládka francouzský ultranacionalista J. M.
Le Pen. Tento pán je po celé Evropě znám svými výroky zpochybňujícími holocaust a
svou agresivně xenofobní politikou zaměřenou proti menšinám. Jeho návštěvu Brna
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jsme nemohli nechat bez povšimnutí, a tak aktivisté NESEHNUTÍ uspořádali
demonstraci, která měla vůdci evropských nacionalistů ukázat, že v Brně rozhodně není
vítaným hostem. Akce samotné se zúčastnilo více než sto padesát lidí a promluvila na ní
řada významných osobností, mimo jiné rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška,
brněnský zastupitel Jan Šabata, předseda Společenství Romů na Moravě Karel Holomek,
předsedkyně Německého kulturního sdružení Dora Müllerová.
S. O. S. Čečensko
Na podzim roku 1999 jsme pod tlakem událostí zahájili jednu z dosud nejintenzivnějších
kampaní za lidská práva. Ta reagovala na druhou ruskou intervenci do severokavkazské
Čečenské republiky - Ičkerie. Ve spolupráci se Společností pro občanskou veřejnou
aktivitu - SOVA jsme v září uspořádali happening nazvaný "Zeď pro civilisty", kdy byla
z přinesených papírových krabic postavena před branou ruského konzulátu v Brně zeď,
která měla symbolicky chránit civilní oběti vojenské intervence. Pokojného happeningu,
na kterém promluvili vedle pořadatelů i zástupci Amnesty International či farář
Českobratrské církve evangelické, se zúčastnilo na 80 lidí.
Druhá protestní akce, která se u ruského konzulátu v Brně konala, byla reakcí na ruské
ultimátum obyvatelům města Grozného, v němž ruská vojska hrozila hromadnou
likvidací jeho obyvatel. Aktivisté NESEHNUTÍ a SOVA zaslali ruskému konzulovi
parafrázi této výzvy, ve které vyzvali ruskou armádu k ukončení okupace. Jako symbol
toho, že představitelé ruské státní moci nesou na rukou krev nevinných obyvatel
Čečenska, pomalovalo pět aktivistů NESEHNUTÍ a SOVA vchod do ruského konzulátu
rudou barvou a popsalo jej nápisy Vrazi, Hanba, Už hoří
Groznyj, Nu pogodi! apod. Průběh akce sledovala řada
novinářů a televizní štáb. Za tento nenásilný projev
občanské neposlušnosti jsou nyní čtyři aktivisté stíháni a
hrozí jim trest až tři roky vězení.
Několik dní poté se konala protestní demonstrace pod
názvem "Čečna volá o pomoc", na niž byl pozván i ruský
konzul German Korolev, který se však nezúčastnil. Před
téměř dvěma stovkami lidí vystoupili nejen zástupci
NESEHNUTÍ a SOVA, ale i zástupci jiných nevládních
organizací, vysokoškolští učitelé, představitelé církví a další,
kteří se kriticky vyslovili k ruskému postupu v Čečensku.
Demonstraci monitorovalo na osm desítek policistů a
několik příslušníků protiextremistického oddělení Policie
ČR. Po skončení shromáždění zde po dobu 24 hodin drželo střídavě pět až deset osob
tzv. mírovou hlídku. Takto aktivisté připomněli fakt, že zatímco v ČR lidé prožívají
běžný den, v Čečensku nadále umírají nevinní civilisté. Tato mírová hlídka" získala
velkou podporu Brňanů, kteří hlídkujícím aktivistům v mrazivém počasí (v noci až - 10
°C) nosili horký čaj a jídlo.
Poslední akcí v roce 1999 bylo pietní připomenutí si obětí čečenského konfliktu pod
názvem "Světlo pro Čečensko". Opět za silné policejní asistence se 30. prosince sešlo
před ruským konzulátem na čtyřicet lidí, kteří zapálením svíček vyjádřili solidaritu s
těžce zkoušenými obyvateli Čečenska. Aktivisté pořádajících sdružení NESEHNUTÍ a
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SOVA upozornili i na perzekuci Kavkazanů v samotném Rusku.
Akce upozorňující na situaci v Čečensku pokračovaly i v roce 2000, kdy se
NESEHNUTÍ věnovalo osvětovým aktivitám a podílelo se i na finanční sbírce
Společnosti Člověk v tísni určené na konkrétní pomoc civilním obětem čečenského
konfliktu.
Vzbouřený Chiapas
V roce 1999 navštívila fotografická výstava o zapatistických Indiánech dalších sedm
českých a moravských měst. Výstava zachycující povstání domorodých mayských
obyvatel nejchudšího mexického státu Chiapas měla velký úspěch i v Brně, kde se její
vernisáže zúčastnilo více než sto lidí. V září byly fotografie instalovány také ve
slovinské Lublani ve známém squatu Metelkova. Pro neutuchající zájem poputuje
výstava v dalším roce na Slovensko.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Za šetrnější způsoby dopravy
- 1. brněnská pouliční slavnost
V sobotu 20. května se v Brně konala 1. brněnská pouliční
slavnost, jejímž cílem bylo upozornit na nekoncepční řešení
dopravního systému města Brna. Tedy vyjádřit nesouhlas s
plánovanou stavbou R43, nedostatečnou podporou
hromadné dopravy a zamýšleným odsunem hlavního
vlakového nádraží z centra města. Také NESEHNUTÍ se
této akce aktivně zúčastnilo a na místě, kde probíhala, jsme
umístili vlastní infostánek. Více než tisícovka účastníků se
tak mohla seznámit s naší činností a odnést si řadu
informačních materiálů.
- Naučná stezka
Již od léta 1998 jsme připravovali naučnou stezku
"Brněnská přehrada, jak ji neznáte", jejíž čtyři informační tabule jsme vlastnoručně
instalovali v polovině března na vybraná místa v blízkosti Brněnské přehrady. Slavnostní
otevření stezky proběhlo symbolicky na první jarní den 21. března. Zúčastnilo se jej na
sto lidí, kterým pro potěchu zahrála i cimbálová muzika sdružení Veronica.
Všichni přítomní pak měli možnost poprvé si projít
všechna čtyři zastavení, na kterých se dozvěděli
nejen zajímavosti o přírodních a historických
hodnotách okolí, ale také informace o dopadech
bujícího automobilismu na přírodu a krajinu. Ta je
totiž v okolí Brněnské přehrady ohrožena záměrem
stavby rychlostní silnice R43.
V červenci jsme pak v těsném sousedství první tabule stezky instalovali další tabuli,
vyrobenou tak, aby zde byly návštěvníkům stezky k dispozici vždy aktuální informace o
kauze R43 včetně letáčků s alternativními návrhy ekologických sdružení.
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O naučnou stezku projevil zájem i primátor města Brna Petr Duchoň, který ji v
doprovodu aktivistů NESEHNUTÍ navštívil 2. dubna. Setkání s primátorem jsme využili
k debatě i nad jinými problémy, které v Brně pociťujeme za obzvláště palčivé, jako např.
nekoncepční řešení dopravního systému, nedostatečná podpora hromadné dopravy, ale i
neochota města připojit se k akci Vlajka pro Tibet či naopak podpora města
zbrojařskému veletrhu IDET.
- Multidisciplinární seminář
Za tímto krkolomným názvem se skrývá říjnový seminář o variantách rychlostní silnice
R43, na který jsme společně s dalšími neziskovými organizacemi z Brna pozvali řadu
odborníků. Ti pak, každý z perspektivy svého oboru, hodnotili různé varianty vedení
rychlostní silnice R43 v okolí Brněnské přehrady. Souhrn výsledků tohoto semináře pak
za našeho přispění vydali spolupracovníci z Českého a Slovenského dopravního klubu.
Celkem se semináře zúčastnilo na 25 odborníků (dopravních inženýrů, biologů,
sociologů, hygieniků, architektů a dalších).
- Den bez aut v Brně
Již tradičně se připojujeme k celorepublikovému Dni bez aut, který každým rokem
vyhlašuje organizace Děti Země. První ze série akcí byla tento rok spojena s návštěvou
americké novinářky a urbanistky Roberty Gratz. Ta je autorkou ojedinělé knihy
popisující likvidaci a nynější znovuoživování hromadné dopravy v USA. Při společné
návštěvě Brněnské přehrady jsme diskutovali o nesmyslnosti plánované stavby R43 a
také o dalších dopravních projektech v Brně, které v rozporu s americkou zkušeností
preferují individuální automobilovou dopravu na úkor hromadné.
Další akcí ke Dni bez aut bylo fórum "úspěšných kandidátů". Rok poté, co v Brně
proběhlo předvolební fórum kandidátů, jsme si úspěšné kandidáty, dnes již členy
Zastupitelstva města Brna, pozvali znovu, aby před veřejností, svými voliči, skládali
účty ze své činnosti a diskutovali o stavu dopravy v
Brně. Jak se dalo čekat, účast ze strany zastupitelů
nebyla valná (3 účastníci), zato veřejnost byla
zastoupena hojně. Účastníků na panelu bylo tedy
méně a odpadlo tak nudné omílání stejných slibů z
úst deseti politiků, díky čemuž byla diskuse mnohem
živější.
Aktivity ke Dni bez aut vyvrcholily 5. listopadu
cyklistickou jízdou městem. Tentokrát bylo cílem podpořit rozvoj hromadné dopravy a
vyjádřit nesouhlas s dalším zdražováním jízdného v MHD, jehož důsledkem je jedině
další úbytek jejích uživatelů. Dvouhodinové jízdy nejfrekventovanějšími místy v centru
města se zúčastnilo přes sto cyklistů. Symbolicky jsme ji věnovali pravidelnému
účastníkovi minulých cyklojízd Petru Hanákovi, který rok předtím zemřel na následky
zranění, jež mu způsobil bezohledný řidič automobilu.
Proti dostavbě JE Temelín
Na jaře roku 1999 se opět rozhořel boj o osud "věčně" dostavované jaderné elektrárny v
Temelíně. Její případné uvedení do provozu by mělo řadu negativních ekologických,
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hospodářských i sociálních důsledků. Proto se NESEHNUTÍ zúčastnilo jak "Vítání jara
u Temelína", tak demonstrace před úřadem vlády požadující zastavení stavby.
Uspořádali jsme také několik besed pro veřejnost a na školách, kde jsme diskutovali na
téma budoucnosti Temelína, ale i ekologických a sociálních dopadů jaderné energetiky
obecně. Přestože vláda nakonec nevzala v úvahu řadu našich námitek, které potvrdila i
zpráva nezávislé expertní komise, a rozhodla se Temelín dostavět, nevzdáváme se.
Kampaň pokračuje i v roce 2000, kdy stále může být rozhodnutí zvráceno.
Aktivita za zachování zákona 114/1992 Sb.
NESEHNUTÍ podpořilo vlnu nesouhlasu občanských sdružení, která se zvedla proti
poslaneckým návrhům novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Tato novela
předložená poslanci ODS měla omezit možnost účasti občanských sdružení ve správních
řízeních. Kdyby tato novela byla parlamentem schválena, neměla by již veřejnost
žádnou možnost podílet se na projednávání záměrů staveb, které ohrožují přírodu. Tato
krátká kampaň byla úspěšná a novela byla zamítnuta.
Blokáda na Šumavě
V červenci začala nenásilná blokáda kácení stromů v nejcennější části šumavského
pralesa na Trojmezné. Účastníci blokády účinně bránili devastaci 1. zóny národního
parku. Také aktivisté NESEHNUTÍ byli při tom a podíleli se na koordinaci celé akce.
PRÁVA ZVÍŘAT
Semináře
V únoru a v říjnu NESEHNUTÍ uspořádalo dva víkendové semináře pro ochránce zvířat
a jejich práv. Každého z nich se zúčastnilo okolo 40 aktivistů z celé České republiky.
Únorový seminář byl zaměřen na problematiku cirkusů a vystoupili na něm mimo jiné i
zástupci Svobody zvířat a Animal S.O.S. Tento seminář následně podnítil řadu
informačních akcí přímo před cirkusy v mnoha městech zejména na Moravě (Napajedla,
Zlín, Uherské Hradiště, Otrokovice...). Druhý, podzimní seminář byl věnován nácvikům
praktických dovedností potřebných pro organizování kampaní, jako je práce s médii,
pořádání informačních stánků, demonstrací atd.
Proti Velké pardubické
Na setkání právozvířecích organizací v srpnu v
Opárně u Litoměřic se NESEHNUTÍ, Svoboda
zvířat, Different Life a Animal S.O.S. dohodli na
uspořádání protestní akce proti 109. ročníku Velké
pardubické. Společně jsme vydali leták "Zábava? Jak
pro koho..." a zvací plakát na demonstraci. Ta se
uskutečnila 10. října přímo před branami
pardubického závodiště a zúčastnilo se jí okolo stovky lidí s transparenty, infostánky a
soundsystémem. Náš protest po letech opět dostal problematiku týrání koní na dostizích
do centra pozornosti médií.
Šíření informací
Osvětová činnost NESEHNUTÍ v oblasti ochrany zvířat a prosazování jejich práv
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zahrnuje pořádání fotografických výstav (především v brněnských kinech), přednášky
pro žáky základních a středních škol (především v brněnských knihovnách) a tisk
informačních letáků. Kromě dotisků těch dříve vydaných jsme v loňském roce vytiskli
čtyři druhy nových letáků: "Pokusy na zvířatech" o testování chemických látek na
zvířatech a možných alternativních metodách, "Zapálíte si?" o používání pokusných
zvířat pro potřeby tabákového průmyslu a dalších negativních aspektech kouření a
výroby cigaret, "Cirkusy bez příkras" o tom, proč cirkus není vhodným místem pro život
zvířat, a už výše zmiňovaný leták "Zábava? Jak pro koho ", který shrnuje naše výhrady
proti Velké pardubické a dostihovému sportu obecně.
ZE ZÁKULISÍ NESEHNUTÍ
Struktura organizace
Již při vzniku našeho hnutí byla jeho struktura koncipována tak, aby podporovala
aktivistický přístup k tematice lidských a zvířecích práv a ochrany životního prostředí.
Nejde nám o vybudování organizace s tisíci pasivních členů, ale o skutečné hnutí
aktivistů a síť silných lokálních poboček. Z těchto principů potom také vycházejí naše
stanovy, jejichž cílem je zajistit demokratický a decentralizovaný způsob rozhodování.
V NESEHNUTÍ institut klasického členství neexistuje. O podobě organizace rozhodují
tzv. osoby s hlasovacím právem (zkráceně OHP). Takovou osobou se může stát každý,
kdo se aktivně podílí na práci naší organizace a Rada NESEHNUTÍ či místní skupina
mu toto hlasovací právo udělí. Místní skupina NESEHNUTÍ pak vzniká z iniciativy
minimálně tří těchto OHP a po schválení Radou. Rada je tvořena zástupci všech
místních skupin a čtyřmi dalšími členy, volenými na pravidelných valných hromadách.
Zázemí
Vzhledem k tomu, že NESEHNUTÍ vzniklo v Brně a brněnská pobočka má v
současnosti nejvíc aktivistů, poskytuje zázemí pro chod NESEHNUTÍ jako celku. Naši
brněnskou kancelář jste více než dva roky mohli najít v centru města na Pellicově ulici
19. Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, již pravděpodobně sídlíme na ulici Údolní 44. V roce
1999 jsme zavedli pravidelné návštěvní hodiny pro veřejnost. Po určitý čas zde také
fungoval infoshop EXISTENCE nabízející
alternativní tiskoviny. Ten spolu s našimi dalšími
aktivitami zejména v oblasti lidských práv byl
pravděpodobně důvodem dvou vandalských útoků ze
strany neonacistických skinheads. Avšak ani
několikatisícová škoda a fašistické symboly, kterými
útočníci popsali výlohu naší kanceláře, nepřiměly
Policii ČR k vyšetření případu. Naopak rok 1999 se
vyznačoval zvýšeným zájmem příslušníků protiextremistického oddělení Kriminální
policie ČR o naši činnost a o jednotlivé aktivisty.
V kanceláři NESEHNUTÍ je umístěn pravidelně aktualizovaný archiv fotografií,
výstřižků a tiskových materiálů (letáky, časopisy, plakáty, knihy aj.) k tématům, jimiž se
zabýváme. Aktivistům naší organizace je k dispozici technické zázemí pro přípravu
informačních letáků a brožur, e-mailovou komunikaci atd.
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Komunikace
Díky značnému zájmu příznivců NESEHNUTÍ o naše kampaně a vzhledem k značnému
nárůstu vlastních aktivit v roce 1999 jsme zahájili vydávání dvouměsíčního zpravodaje
ALARM a vytvořili jsme internetové stránky.
Jejich smyslem je nejen prezentovat NESEHNUTÍ navenek, ale i zlepšit komunikaci v
rámci celé organizace. Zpravodaj ALARM, který je zdarma k dispozici všem zájemcům,
aktuálně informuje jak o proběhlých, tak i o připravovaných akcích a vychází v
několikasetkusovém nákladu.
Na internetových stránkách nabízíme nejen texty všech vydaných materiálů, ale i
aktuální informace o chystaných akcích. Stáhnout si zde můžete všechna doposud vyšlá
čísla ALARMu a příležitostné petice. Nechybí ani přehledný archiv a tiskové zprávy.

NESEHNUTÍ NAPAJEDLA
Začátkem roku 1999 jsme vyvíjeli činnost jako skupina několika jednotlivců z Napajedel
a Otrokovic pod názvem SESA (Sdružení Ekologicky Smýšlejících Aktivistů), ze které v
říjnu vznikla místní skupina NESEHNUTÍ.
LIDSKÁ PRÁVA
Každoročně se připojujeme k akci Vlajka pro Tibet. Na městském úřadě nám však
nevychází vstříc, zastupitelstvo města se vyvěšováním vlajky vůbec nezabývalo, proto
jsme vlajku vyvěsili na zámecký Klub kultury. Článek na téma svobody Tibetu se také
objevil v místních novinách.
V listopadu jsme zorganizovali dvě demonstrace proti praktikám firmy Shell v
Uherském Hradišti a Zlíně, na kterých jsme přesvědčovali řidiče, aby netankovali u
Shellu. Obou demonstrací se zúčastnilo několik desítek lidí.
Další podzimní akcí pořádanou naší místní skupinou byla každoroční demonstrace proti
fašismu a rasismu. V centru Zlína se tak sešla více než stovka demonstrantů. Po pochodu
městem zazněly projevy odsuzující rasovou nesnášenlivost a upozorňující na růst aktivit
neonacistických hnutí v ČR.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V této oblasti se věnujeme především praktické ochraně životního prostředí. V roce
1999 jsme pravidelně sázeli stromky, uklízeli černé skládky (4 kontejnery) a břehy řeky
Moravy (1 kontejner). Uspořádali jsme také více než deset přednášek na základních
školách a výstavu Zachraňme Zemi.
PRÁVA ZVÍŘAT
V průběhu roku do našeho regionu (Zlín, Uherské Hradiště) zavítalo deset cirkusů.
Nechyběli jsme ani u jednoho a pokaždé jsme návštěvníkům rozdávali informační
materiály. Tyto akce vzbudily zájem médií a v novinách se objevila i anketa o týrání
zvířat v cirkusech. Úbytek zájmu o tento druh zábavy přiznali nakonec i samotní
zaměstnanci cirkusů.
DALŠÍ AKTIVITY
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Jednou z našich největších akcí v loňském roce bylo 1. informační setkání v Uherském
Hradišti, které lze zjednodušeně popsat jako street party v menším měřítku. V
regionálních novinách se objevily titulky typu "Obávaná street party dorazila i do
Uherského Hradiště, očekávají se rozbité výlohy,
vyrabované obchody....", ale i přes takovouto
"reklamu" akce proběhla v naprostém klidu, se
spoustou nástěnek, výstav a infostánků, hudební
produkcí, projevy atd. Nakonec se akci dostalo i
kladného hodnocení jak v médiích, tak u místních
občanů.
Pravidelně přispíváme do Napajedelských novin, kde se věnujeme tématům jako
globalizace, odpady aj.
Doposud jsme veškeré naše aktivity financovali převážně z vlastních zdrojů nebo
pomocí benefičních koncertů, které často pořádáme. Část výtěžku z koncertů věnujeme
Červenému kříži. Kromě něj úzce spolupracujeme s napajedelským Klubem kultury a
zlínskou pobočkou Dětí Země.

NESEHNUTÍ BYSTŘICE
Přesné datum vzniku místní skupiny NESEHNUTÍ Bystřice pod Hostýnem je 31.
července 1999, ale různé aktivity jsme začali vyvíjet již o několik měsíců dříve.
LIDSKÁ PRÁVA
Naše město se dne 10. března připojilo ke stále
rostoucímu počtu měst, které každoročně podporují
mezinárodní akci Vlajka pro Tibet. Vlajka
svobodného Tibetu byla aktivisty NESEHNUTÍ
vyvěšena na bystřické radnici a zároveň jsme
připravili informační stánek, kde mohli zájemci
získat spoustu zajímavých informací k tomuto
tématu.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Abychom pomohli životnímu prostředí, rozhodli jsme se pravidelně, vždy na jaře a na
podzim, pořádat úklid odpadků. Tentokrát jsme čistili Bystřičku, potok protékající naším
městem. Kromě aktivistů NESEHNUTÍ přišlo i několik dalších dobrovolníků a
společnými silami jsme zbavovali odpadků nejen samotnou Bystřičku, ale i její blízké
okolí. Po dohodě s městským úřadem bylo přistaveno auto technických služeb, které
odváželo vylovený nepořádek. O těchto akcích jsme informovali v místním Zpravodaji,
kde bylo také otištěno veřejné poděkování pana starosty.
30. dubna jsme uspořádali sérii přednášek o kontroverzní dostavbě JE Temelín. Proběhly
na dvou zdejších základních školách pro žáky 8. a 9. tříd, večer se konala beseda pro
veřejnost.
Na podzim jsme začali připravovat projekt knihovny ekologické literatury, jež bude
sloužit zájemcům z řad veřejnosti. Projekt byl v následujícím roce podpořen Nadací
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rozvoje občanské společnosti.
PRÁVA ZVÍŘAT
Na 24. dubna, Den laboratorních zvířat, jsme zorganizovali pochod na protest proti
zneužívání zvířat k laboratorním pokusům (testování kosmetiky, tabákových výrobků
atd.). Pozornost kolemjdoucích vzbudila zejména maketa králíka a velký koš plný obalů
od výrobků testovaných na zvířatech, které byly polité červenou barvou symbolizující
krev desetitisíců zvířat zabitých každoročně při zbytečných pokusech.
Voleným statutárním orgánem NESEHNUTÍ je Rada. Jejími členy v roce 1999 byli:
Mgr. Martin Ander (zástupce místní skupiny Brno), Pavla Blažková (od října), Mgr.
Filip Fuchs, Michal Kozák (zástupce místní skupiny Bystřice p. H.; od července),
Kateřina Lišková, Martin Robeš (od dubna do října), Mgr. Kristýna Rytířová (do února),
Milan Štefanec.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999
Příjmy
Zůstatek z roku 1998
Milieukontakt Oost-Europa
Nadace Open Society Fund
Nadace Partnerství
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Sluníčko
Nadace VIA
SSEV Pavučina
The Regional Enviromental Center
X-Y Solidariteitsfonds
Dary
Úroky
Celkem

53 200 Kč
34 200 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
66 100 Kč
25 000 Kč
5 000 Kč
38 000 Kč
22 600 Kč
30 500 Kč
40 800 Kč
800 Kč
366 200 Kč

Výdaje
Tisk informačních materiálů
Materiální výdaje
Mzdy a autorské odměny
Cestovné
Poštovné a telefony
Nájem a provozní náklady
Kancelářské potřeby
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125 700 Kč
9 800 Kč
20 100 Kč
5 200 Kč
23 300 Kč
39 400 Kč
8 700 Kč
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Bankovní poplatky
Ostatní výdaje

3 400 Kč
27 500 Kč

Celkem

263 100 Kč

Zůstatek 103 100 Kč je vázán na realizaci projektů probíhajících i v roce 2000.

(zpět)
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