Neviditelná ruka konzumu má tu zvlátní vlastnost,
e dokáe oebraèit ty, kdo mají plná ústa prosperity.
Dnení svìtová politika a ekonomika je strena nesmyslnou logikou budování umìlé zemìkoule dálnic,
leti a mrakodrapù do køeèe, která stále zjevnìji odhaluje její naprostou zvrácenost. Je tøeba peèlivì, neustále a krok za krokem monitorovat toto poèínání.
Je tøeba den po dni ukazovat kadému, kdo jetì neoslepl jako ovce v jiním Chile pasoucí se pod ozónovou dírou, jak prosperita ve svém posledním záchvatu vybíjí celé ivoèiné druhy, mìní v pou tropické
pralesy a zoufale z místa na místo pøeváí jedovaté
zplodiny svého skomírání.
(Jan Keller  A na dno blahobytu)
Organizujte se. Jeden èlovìk nedosáhne nièeho. Mùete celou situaci pouze odsuzovat. Ale kdy se spojíte
s ostatními, mùete prosadit zmìny. V závislosti na
tom, jak uplatníte své úsilí, lze zmìnit milióny rùzných
vìcí.
(Noam Chomsky  Tajnosti, li a demokracie)
Pochybovaèný kritik by se jistì mohl oprávnìnì zeptat, zda-li íøe zájmù a aktivit hnutí od kampaní za
práva zvíøat a po kritiku vývozu zbraní lze zvládat
profesionálnì, s dùkladnou znalostí vìcí a do hloubky, tím spíe, kdy dnes v NESEHNUTÍ pracují profesi-

onálnì pouze ètyøi lidé a zbytek aktivit zvládají dobrovolníci a dobrovolnice ve svém volném èase, vedle
studia a zamìstnání. Faktem je, e nejen sociální vìdci, ale i sama ivotní realita nás dnes a dennì pøesvìdèují o tom, e ekologické, sociální i lidskoprávní problémy spolu úzce souvisejí, a to jak na lokální, tak na
globální úrovni. Ekologie je dnes havým politikem,
zdravé ivotní prostøedí jedno ze základních lidských
práv, nièení pøírody a útlak lidských bytostí se obvykle navzájem doplòují. A navíc NESEHNUTÍ je svìtu otevøené sdruení, spolupracující s mnoha dalími organizacemi, institucemi, právníky, urnalisty. Sami
aktivisté si jistì nemyslí, e to budou jen oni, kdo vyøeí vechny problémy, na nì svými akcemi upozoròují. Podobnì jako ve kole èi ve vìdì je dùleitìjí poloit chytrou otázku ne ukvapenì vychrlit nìkolik
nedomylených odpovìdí, stejnì tak i ve veøejném ivotì je zøejmì dùleitìjí inspirovat k debatì o spoleèném problému ne pøijít s prefabrikovaným hotovým
øeením. Samozøejmì to nejednou vyaduje i kus odvahy chlapeèka z moudré Andersenovy pohádky o císaøových nových atech. Nebo i demokratiètí císaøové, a u lokální èi ti výe stojící, slyí jen velmi neradi
ty, kdo upozoròují na jejich nahotu. Ji jen za tu odvahu nést kùi na trh si NESEHNUTÍ zaslouí sympatie
a uznání.
(z èlánku Lubora Kysuèana v Literárních novinách)
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NESEHNUTÍ Brno
Nezávislé sociálnì ekologické hnutí  NESEHNUTÍ vzniklo na podzim 1997 v Brnì s cílem aktivnì
napomoci øeení problémù prostøednictvím nìkolika dlouhodobých kampaní ve vybraných tematických oblastech. Kromì toho sam iniciuje nejrùznìjí nárazové èi krátkodobé aktivity, které reagují na
aktuální události anebo se k takovým aktivitám poøádáným jinými organizacemi pøipojuje.

> lidská práva
ZBRANÌ, NEBO LIDSKÁ PRÁVA?

Cílem antimilitaristických aktivit NESEHNUTÍ je
upozornit na problematické vývozy zbraní z Èeské
republiky. Bedlivì monitorujeme vývozy zbraní
z Èeské republiky a pravidelnì takøka mìsíc co
mìsíc zaznamenáváme velmi problematické exporty. Èeské zbranì konèí napø. v zemích, kde
probíhá obèanská válka, v zemích, kde se vlády dopoutìjí státního teroru vùèi svým obèanùm a v zemích které slouí coby pøekladitì
zbraní pro dodávky jiným nedemokratickým
reimùm èi teroristickým uskupením. Jde o zemì,
jako jsou Srí Lanka, Angola, Etiopie, Zimbabwe,
Sýrie, Turecko, Gruzie, Jemen, Vietnam a dalí, upozoròuje koordinátor kampanì Milan tefanec. NESEHNUTÍ se na toto téma snaí rozpoutat
veøejnou diskusi, chce prolamovat informaèní blokádu èeských ministerstev týkající se vývozu zbraní

z ÈR a dosáhnout zákazu vývozu zbraní do
oblastí, kde mohou být pouity k poruování lidských práv.
NESEHNUTÍ NAVTÍVILO MINISTERSTVO PRÙMYSLU A OBCHODU
Hned zkraje roku 2003 NESEHNUTÍ spoleènì
s Amnesty International vydalo petici vyzývající
tehdejího ministra prùmyslu a obchodu Jiøího
Rusnoka k okamitému zastavení vývozu zbraní do
konfliktních oblastí, k pøísnìjí kontrole zbrojních
obchodù a ke zvýení prùhlednosti procesu udìlování licencí na vývozy zbraní. Zároveò s peticí
byla publikována aktualizovaná verze letáku
Zastavme obchod se smrtí. 17. bøezna pak antimilitaristická kampaò uspoøádala akci pøímo
pøed ministerstvem prùmyslu a obchodu v Praze.
Zatímco zhruba patnáct aktivistù a aktivistek
protestovalo pøed vchodem do budovy
s transparenty, na nich byla hesla typu ádné
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tanky do Srí Lanky nebo Pro zmìnu  ádné
tanky do Jemenu, dva lezci slanili nad vchod
a vyvìsili zde transparent Èeské zbranì vradí
v Jemenu, Srí Lance, Zimbabwe, Alírsku, Angole, Sýrii a Kolumbii. Dalí dva aktivisté pronikli
na balkon, kde vyvìsili logo NESEHNUTÍ. Akce,
o které jeden praský deník informoval pod ponìkud zavádìjícím titulkem Demonstranti se
povìsili, skonèila zhruba po hodinì pøedáním
otevøeného dopisu novì nastupujícímu ministrovi prùmyslu a obchodu Milanu Urbanovi. Ten
pøislíbil, e se výzvou bude vánì zabývat.
DUBEN 2003: OBCHODNÍCI SE SMRTÍ V BRNÌ POPRVÉ
Na zaèátku dubna NESEHNUTÍ zareagovalo na
skuteènost, e do brnìnské prùmyslové zóny má
pøijít nadnárodní korporace Honeywell, která se
mimo jiné zabývá výrobou zbraní. Firma, která je
jednou z nejvýznamnìjích opor vojensko-prùmyslového komplexu Spojených státù a patøí
k pravidelným vystavovatelùm na zbrojaøském
veletrhu IDET, je proslulá mj. svým autorským nápadem na výrobu tzv. kazetových pum, jejich
obìmi bývá pøedevím civiliní obyvatelstvo. Nìmecká poboèka firmy také dlouhá léta vyrábìla
dnes nelegální protipìchotní miny. Zámìr Honeywellu vybudovat u nás vývojové støedisko
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neponechalo NESEHNUTÍ bez povimnutí a zorganizovalo rychlou akci pøímo na brnìnském magistrátì. Dvojice osob pøi ní bez pozvání navtívila tiskovou konferenci, kde námìstek primátora
zástupcùm médií slavnostnì oznamoval pøíchod
firmy do Brna, a zde mu pøedali dárek ve tvaru
bomby s logem firmy Honeywell. Ostatní aktivisté
a aktivistky pak na nádvoøí radnice ohòostrojem
a boucháním ampaòského ironicky oslavili pøíchod zbrojaøù do Brna.
KVÌTEN 2003: OBCHODNÍCI SE SMRTÍ V BRNÌ PODRUHÉ
Po dvou letech se v Brnì uskuteènil ji sedmý
roèník zbrojaøského veletrhu IDET, který je svým
rozsahem povaován za druhou nejvìtí akci svého druhu v Evropì. Ani tentokrát nièím výjimeèným nepøekvapil  stejnì jako bìhem minulých
roèníkù, i tentokrát se zde prezentovaly firmy, které
sledují výhradnì cíl zvyování vlastního vlivu bez
ohledu na dùsledky pro zachování bezpeènosti
ve svìtì zajitované vedle mezinárodních
smluv i zbrojními embargy. Zátitu nad akcí pøevzal premiér Vladimír pidla. Je neuvìøitelné,
e se nai politici navenek snaí vyjadøovat
negativnì k poruování lidských práv, a podobnou akci pøitom hlasitì schvalují, podotýká jeden z organizátorù protestu Petr Machálek

NESEHNUTÍ oslavuje pøíchod zbrojaøského koncernu Honeywell do Brna.
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Antimilitaristická demonstrace proti veletrhu IDET 2003.

NESEHNUTÍ Brno
z antimilitaristické kampanì NESEHNUTÍ. Ta na
konání veletrhu odpovìdìla uspoøádáním Týdne akcí proti militarismu v Brnì. V den zahájení
veletrhu se na Námìstí Svobody uskuteènila demonstrace za úèasti zhruba stovky lidí. Ti si vyslechli
mj. projev publicisty Petra Uhla, shlédli scénku
s názvem Zbrojaøský trojboj a poté se vydali
na pochod mìstem, který konèil u bran výstavitì, kde rozdávali aktivisté a aktivistky kampanì Jídlo místo zbraní veganské jídlo. Dalí den se
pak na Fakultì sociálních studií konala projekce
filmových dokumentù ilustrujících hrozivé následky vývozu zbraní do nestabilních oblastí. Tøetí
a poslední den veletrhu se uskuteènil v brnìnském
klubu Yacht Koncert proti válce a militarismu.
Po celý týden byla také v kavárnì Podivný
Hamlet ke shlédnutí fotovýstava Vystøel a zapomeò fotografa ÈTK Otty Balona Mierneho.
Tøi týdny po skonèení zbrojního veletrhu
NESEHNUTÍ zveøejnilo skandální odhalení, e na
IDETU 2003 se vystavovaly èeské protipìchotní
miny, které jsou zakázány Ottawskou konvencí,
jí je ÈR signatáøskou zemí. Navíc se zjistilo, e
tyto miny kromì toho, e je vyrábí èeská firma
Polièské zbrojírny a nabízí k prodeji do zahranièí,
jsou také souèástí výzbroje Armády ÈR. Za tuto

skuteènost sklidila ÈR ostrou kritiku i od Mezinárodní
koalice za zruení protipìchotních min (tato organizace byla ocenìna mj. Nobelovou cenou míru).
DNY AFRIKY V BRNÌ
Na konci listopadu se NESEHNUTÍ podílelo na
minifestivalu o lidských právech Dny Afriky, jeho
hlavním poøadatelem byla brnìnská poboèka
Amnesty International. Ústøedním tématem byla
problematika vývozu zbraní z Èeské republiky do
afrických státù, kde jsou tyto zbranì následnì
pouívány k potlaèování opozièních sil, masakrùm civilního obyvatelstva nebo v krvavých obèanských válkách. V rámci akce se odehrál
v centru mìsta poulièní happening proti vývozùm zbraní do konfliktních oblastí, v jeho rámci
byla pomocí dramatické scénky názornì vysvìtlena bìná praxe Ministerstva prùmyslu a obchodu ÈR pøi udìlování zbrojních licencí. Na programu byla také beseda na Fakultì sociálních studií
Masarykovy univerzity s názvem Vývozy zbraní
do Afriky, které se zúèastnil i zástupce NESEHNUTÍ.
MIKULÁSKÁ NADÍLKA NESEHNUTÍ MINISTROVI PRÙMYSLU A OBCHODU
Na jarní akci pøed ministerstvem prùmyslu
a obchodu navázal ke konci roku happening
NESEHNUTÍ a Amnesty International. Na dvì
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desítky aktivistù a aktivistek, z nich nìkteøí byli pøevleèeni za èerty a Mikuláe, pøi nìm symbolicky
pøedali ministru Urbanovi pytel uhlí a petici s více
ne dvanácti sty podpisy, která ho vyzývá, aby
zabránil vývozùm èeských zbraní do zemí, kde se
poruují lidská práva. Petici podepsali napø. novináø Petr Uhl, hudebníci Iva Bittová a Jan Burian,
zpìvaèka Marta Kubiová a sociolog Jan Keller.
V krátké divadelní scénce sehrané pøímo pøed
budovou úøadu se Mikulá a èerti chtìli od ministra dozvìdìt, zdali byl ve svém funkèním období hodný a nepovolil vývozy do rizikových oblastí.
Ten se zpoèátku vykrucoval slovy: Neøeknu, neøeknu, je to tajné, ale nakonec pøiznal, e v posledním roce skonèily èeské zbranì v takových
zemích, jako jsou Srí Lanka, Kolumbie, Vietnam,
Èína, Gruzie a Indonésie. A tak nezbylo nic jiného
ne ministra obdarovat místo èokolády pytlem uhlí,
který èerti odevzdali na podatelnì. Petr Machálek k tomu øekl: Èeské zbranì napomáhají poruování lidských práv ve svìtì a ministerstvo prùmyslu a obchodu to velmi dobøe ví. Pan ministr si
tedy nic jiného ne pytel uhlí nezaslouí.
STAROU MUNICI - NEPRODÁVAT, ZNIÈIT!
Do hlavního mìsta se NESEHNUTÍ vrátilo o týden pozdìji, aby zde pøed dalím ministerstvem,
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tentokrát obrany, upozornilo na skuteènost, e
èeská armáda prodává zakázanou munici, která mùe být zneuita teroristickými skupinami. Ministerstvo obrany oficiálnì pøiznalo, e nesleduje
a neeviduje dalí nakládání s tímto vojenským materiálem poté, co jej prodá ze svých skladù. Vstupní bránu ministerstva protestující opatøili nápisy
Ministerstvo obrany terorismu, Vyráíme do boje,
dìkujeme za náboje. Svìtlá stezka nebo 19. prosinec - den otevøených zbrojních skladù. MO ÈR.
Nabídka ministerstva obrany doslova uvádí, e
zboí je prodáváno jak stojí a leí a e musí být
z jeho skladù odebráno nejpozdìji do 19. 12. 2003.
Zdrojem obav je v tomto pøípadì také závìr Nejvyího kontrolního úøadu z 16. 12. 2002, který uvádí: Inventarizace majetku byly v kontrolovaném
období (2000-2002) v nìkterých pøípadech provádìny formálnì, ani by byly dùkladnì ovìøeny
skuteèné stavy majetku.
Kromì uvedených veøejných aktivit se po
celý rok kampaò Zbranì, nebo lidská práva?
vìnovala shromaïování a publikování informací o zbrojaøských vývozech. Dùleitou úlohu
v tomto smìru sehrávaly internetové stránky
http://zbrane.ecn.cz. Aktivisté NESEHNUTÍ také
pravidelnì vystupují na rùzných semináøích

Mluvèí MPO pøesvìdèuje Mikuláe, e ministr byl loni hodný.
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a besedách vìnovaných tomuto tématu
a spolupracují pøi natáèení publicistických poøadù, které na kontroverzní obchody se zbranìmi upozoròují  v roce 2003 to byl napø. semináø
na Èeském centru v Bratislavì poøádaný
Amnesty International nebo investigativní dokument ÈT nazvaný Kde to bouchnem?. Aktivity kampanì se také nìkolikrát dostaly do hlavních televizních zpráv. Ze dvou nabízených
debat na Radiofóru ÈRo1 bohuel pokadé vinou protistrany selo, nebo úèast v nich byla
zástupci Ministerstva prùmyslu o obchodu ÈR
pokadé zruena. Velmi dùleitá byla spolupráce s dalími nevládními organizacemi, pøedevím
s Amnesty International a Transparency International. A koneènì kampani se dostalo výrazné
podpory ze strany nizozemské ambasády, která
dokazuje, e èeské obchodování se je povaováno za problematické i v zahranièí.
Pøed rokem èi dvìma se o zbrojních exportech z ÈR pøíli nehovoøilo a ádná nevládní organizace se tomuto tématu systematicky nevìnovala. To se postupnì mìní k lepímu. Doufejme, e se
nám podaøí prosadit konkrétní kroky, které zamezí
tomu, aby èeské zbranì slouily k poruování
lidských práv ve svìtì, øíká Milan tefanec.
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ENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA

U tøetím rokem vede NESEHNUTÍ kampaò
enská práva jsou lidská práva, která se zamìøuje na otázky tradièního rozdìlení muských
a enských rolí ve spoleènosti a problémy z nìho
vyplývající (napø. na problematiku rovných pøíleitostí, domácího násilí, genderových stereotypù).
Pøitom usiluje o pøenesení diskuse týkající se feminismu, enských práv a gender studií z akademických
kruhù do vedního ivota. Chceme se aktivnì
podílet na utváøení prostoru, v nìm by se promìòovaly postoje spoleènosti k tìmto otázkám,
a svým dílem pøispìt k øeení jednotlivých konkrétních problémù, vysvìtluje koordinátorka kampanì Kateøina Plesková.
DRUHÝ ROÈNÍK CYKLU SEMINÁØÙ O ENSKÝCH PRÁVECH
Jádrem enské kampanì NESEHNUTÍ byl
i letos cyklus semináøù urèený pøedevím posluchaèkám a posluchaèùm z øad neziskových organizací, vyuèujících, zástupcù médií èi jiným
zpùsobem veøejnì angaovaných osob, které
budou informace získané na semináøích dále rozvíjet a vyuívat ve svých aktivitách. Na rok 2003,
ve kterém od ledna do èervna probìhl ji druhý
roèník tìchto pøednáek, se pøihlásilo rovných

Pøednáka na jednom ze semináøù cyklu enská práva jsou lidská práva.
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135 lidí, z nich vak mohla být pøijata pouze
tøetina. Bìhem základních esti semináøù pak byly
pokryta témata od feministické historie pøes diskuse o gender rolích a stereotypech a problematiku násilí na enách a rovnosti v zamìstnání
a po ekofeminismus a enská hnutí ve svìtì.
Mezi pøednáející patøily mj. èlenky sdruení Aspekt ze Slovenska, Hnutí za aktivní mateøství, La
Strada èi eny bez násilí. Pøednáky i následné
diskuse mìly velmi ivou atmosféru a po kadém z nich NESEHNUTÍ peèlivì zjiovalo zpìtnou vazbu od zúèastnìných. Celá akce probíhala na pùdì Fakulty sociálních studií
a veganské obèerstvení na nich zajioval kolektiv kampanì Jídlo místo zbraní. Zároveò probíhal cyklus navazující, který mìl pouze tøi èásti
a na který byli zváni úèastníci a úèastnice loòského roèníku. Cyklus semináøù enská práva
jsou lidská práva má v souèasné podobì kapacitu a schopnost naplòovat své cíle, zaplòuje dùleité bílé místo v neakademické vzdìlávací nabídce a postupnì se stává význam- nou
vzdìlávací platformou, zamìøenou na dùleitou cílovou skupinu. Tento projekt jak svým
obsahem, tak i spojením vzdìlávacího programu a spoleèenské kampanì nemá v naich

podmínkách ádnou srovnatelnou konkurenci
a náhradu, poznamenává ve svém hodnocení evaluátorka projektu Monika atavová.

PUBLIKACE O ROVNÝCH PØÍLEITOSTECH
Na jaøe NESEHNUTÍ vydalo dvì nové publikace. Rovné pøíleitosti en a muù v zamìstnání
se zamìøují na rovnost na èeském pracovním trhu
s dùrazem na nerovné postavení en, informací
vak mohou vyuít i lidé, kteøí se cítí znevýhodnìni na základì jiného znaku, a u jde o vìk sexuální orientaci, etnickou pøíslunost nebo náboenské a politické smýlení. Tato pøíruèka je zamìøena
hlavnì prakticky a setkala se proto s velkým ohlasem pøedevím ze strany úøadù práce, které si jí
objednaly nìkolik stovek. Podobný zájem byl
i o stejnojmenný leták který je struèným výtahem
z publikace.
Inspirací pro ty vyuèující, kteøí se nechtìjí chovat genderovì stereotypnì, diskriminaènì
a pøedpojatì, ale naopak chtìjí pøispívat
k vyrovnanému rozvoji schopností obou pohlaví, je uiteèná druhá broura Rovné pøíleitosti
dívek a chlapcù ve vzdìlání. Aèkoliv je publikace urèena v prvé øadì kolám, mnohé podnìtné informace a postøehy z naich kol budou jistì pøínosné i pro dalí ètenáøe a ètenáøky.
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PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ NA ENÁCH
V roce 2003 vyhlásilo jedenáct neziskových
organizací z rùzných regionù Èeské republiky
Kampaò proti domácímu násilí na enách
s cílem zvýit informovanost o domácím násilí
a zároveò posílit povìdomí o nepøijatelnosti tohoto jevu. Podle statistických údajù tøi pìtiny èeské populace znají pøípady násilí mezi
partnery z doslechu, více ne ètvrtina se s ním
setkala pøímo, tedy jako svìdek, obì nebo
pøípadnì násilník. Odhaduje se, e kadá pátá
ena je obìtí násilí ze strany svého partnera,
upozoròuje aktivistka NESEHNUTÍ Kristýna Rytíøová.
Ve spolupráci s dalími brnìnskými organizacemi  Poradnou pro eny v tísni pøi Lize lidských
práv a sdruením Magdalenium uspoøádalo NESEHNUTÍ nìkolik akcí v rámci této celostátní kampanì. Tou první byla dubnová pøednáka pro studenty a studentky urnalistiky na Fakultì
sociálních studií, kde byli pøítomní seznámeni
s nejèastìji tradovanými mýty o domácím násilí
a s problémy pøi prezentaci tohoto tématu
v médiích. V øíjnu se uskuteènila tisková konference, která pøedstavila celou kampaò, její prostøedky a cíle brnìnským novináøùm a novináøkám. Opìt na ní po boku NESEHNUTÍ vystoupily

i dalí spolupracující organizace. Plodná spolupráce pokraèovala i o mìsíc pozdìji, kdy byl
spoleènými silami v centru Brna zorganizován informaèní happening u pøíleitosti Mezinárodního
dne proti násilí na enách. Jeho souèástí byl stánek s irokou nabídkou materiálù týkajících se problematiky domácího násilí, u nìho si kolemjdoucí mohli koupit benefièní svíèky pro sdruení
Magdalenium provozující azylové zaøízení
s krizovými lùky. To se potýká s nedostatkem ubytovacích kapacit, kam by se mohly týrané eny
pøechodnì pøed ukrýt agresorem.
Jetì pøed koncem roku se dostavil první výraznìjí úspìch kampanì  Poslanecká snìmovna podpoøila zmìnu zákona, díky ní se stalo
domácí násilí trestným èinem.
I bìhem roku 2003 byly pravidelnì aktualizovány internetové stránky http://zenskaprava.ecn.cz, na kterých se v elektronické podobì
objevily vedle textových výstupù ze semináøù také
obì výe zmínìné publikace. Pokraèovalo také
roziøování fondu gender knihovny NESEHNUTÍ.
Dùleité je, e byla navázána spolupráce s celou
øadou spøíznìných organizací èi jednotlivcù. Do
této kategorie spadá úèast NESEHNUTÍ na dvou
benefièních pøedstaveních divadelní hry Vagina
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V Brnì proti domácímu násilí na enách.
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monology, které se bìhem roku v Brnì odehrály
(v bøeznu a v listopadu) a pøednáka o domácím násilí pro studenty a studentky Janáèkovy
akademie múzických umìní, ji nabyté informace zúroèili pøi nastudování dramatu Tennessee Williamse 27 vagónù bavlny. Za zmínku také
stojí to, e byly zahájeny práce na vydání nové
publikace ABC feminismu vìnované otázkám
feminismu, gender studií a enských práv.

JÍDLO MÍSTO ZBRANÍ

Pøestoe se nacházíme na zaèátku jedenadvacáteho století, jsou mezi námi lidé, kteøí nemají dostatek prostøedkù na to, aby si zajistili by
jen základní potraviny. Dnení doba je charakterizována nadprodukcí a pøehnaným konzumem.
Roènì se vydávají miliardy dolarù na nákup nových a úèinnnìjích zbraní, zatímco po celém svìtì hladoví miliony lidí. Abychom na tento paradox upozornili, rozdáváme pravidelnì jídlo
zdarma tìm, kteøí ho potøebují. Naí aktivitou
chceme té zviditelnit hodnoty mezilidské solidarity a vzájemné nezitné pomoci, pøedstavuje kampaò NESEHNUTÍ Jídlo místo zbraní Duan
Rosenbaum.

DVA

ROKY PRAVIDELNÉ POMOCI BEZDOMOVCÙM

Od poèátku roku pokraèovalo bez pøestávky
rozdávání teplého veganského jídla bezdomovcùm a sociálnì potøebným v centru Brna. NESEHNUTÍ pro nì vaøí kadou první sobotu v mìsíci.
Servíruje se napø. sojový gulá, hrachová kae,
tìstoviny se zeleninou nebo mexické fazole. Kromì toho jsou pøi kadém rozdávání na místì informaèní panely s tématy jako bezdomovectví,
antimilitarismus nebo ochrana práv zvíøat. V listopadu tomu byly pøesnì dva roky, co kampaò
Jídlo místo zbraní zaèala rozdávat jídlo
v pravidelných mìsíèních intervalech. Na tento den byla proto pozvána také média a celá
akce mìla o nìco vìtí rozsah ne jindy. Najíst
se pøilo na ètyøicet bezdomovcù a spotøebovaly se dvì várnice rajské omáèky. Za dobu
dosavadní èinnosti této kampanì bylo rozdáno pøes 1 500 porcí teplého jídla. O záujme
a potrebe podobných akcií svedèí i to, e keï
sme zaèínali s varením, rozdávali sme jednu
várnicu jedla. Dnes rozdávame u dve plné
várnice a dopyt stále prevyuje ponuku, øíká
aktivistka Katarína Potfajová. Podaøilo se nám
pøekonat i prvotní nedùvìru bezdomovcù
k bezmasé stravì. Zjistili, e veganské jídlo je
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U dva roky rozdává NESEHNUTÍ v centru Brna jídlo bezdomovcùm.
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nejen zdravé, ale i chutné, a dnes dokonce øada
z nich má svá oblíbená jídla, jejich rozdávání si
pøejí, doplòuje ji dalí aktivistka Magda Friaufová.
Kromì rozdávání jídla vak NESEHNUTÍ pro
bezdomovce organizuje i dalí akce. Slibnì se
v tomto smìru rozvíjí spolupráce se sdruením
Nový prostor v Brnì. Na jaøe se uskuteènila filmová projekce pro bezdomovce, v létì pak koncert
bigbeatových kapel na nádvoøí Staré radnice, do
budoucna se poèítá se zapoèetím nejrùznìjích
kulturních a vzdìlávacích aktivit (kurzy práce
na poèítaèi, divadelní soubor atd.), jejich cílem je pomoci bezdomovcùm rozvíjet normální
sociální kontakty.
BENEFIÈNÍ VAØENÍ
Aèkoliv se kampaò snaí získávat suroviny
k vaøení jídla zdarma, sponzorské dary zatím nejsou schopny její náklady pokrýt. Ná nákup zbylých surovin si tak vydìlává vaøením a prodejem
napø. sojového guláe èi obloených baget na
nejrùznìjích akcích. Pøedevím se jedná o rùzné
kulturní èi vzdìlávací aktivity: semináøe NESEHNUTÍ enská práva jsou lidská práva, kolicí cyklus
sdruení pro práci s dobrovolníky Ratolest Make
A Connection, oslavy Dne Zemì na hradì Veveøí, brnìnská èást filmového festivalu Jeden svìt,

studentský festival Fakulty sociálních studií Pøesahy nebo nejrùznìjí nekomerèní koncerty poøádané v Brnì. O jídlo nabízené na tìchto akcích
bývá zpravidla velký zájem, a tak se kampani
daøí dosahovat témìø stoprocentní finanèní sobìstaènosti. Druhým nezanedbatelným efektem
je pak propagace vegetariánství a veganství.
Dalí informace ke kampani Jídlo místo zbraní mùete nalézt na stránkách http://jmz.ecn.cz
nebo si je pøeèíst v nové verzi letáku Proè rozdáváme jídlo zdarma.

DALÍ AKTIVITY

MARO ZNAMENÁ SVOBODA
Poèátkem ledna pøijel do Èeské republiky na
pozvání sdruení Berkat více ne tøicetièlenný taneèní soubor Maro (toto slovo znamená èeèensky svobodu). Tvoøí jej vesmìs dìti od esti do osmnácti let ijící ji pøes 3 roky v uprchlickém táboøe
na èeèensko-inguské hranici. U nás pro nì bylo
pøipraveno jak nìkolik vystoupení, tak i doprovodný program. Smyslem celé akce bylo pøedstavit bohatou èeèenskou kulturu a také upozornit na problémy lidí ijících ve válkou zmítané zemi.
Výtìek tìchto benefièních akcí byl urèen na pomoc civilnímu obyvatelstvu hlavního mìsta
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Vystoupení dìtského taneèního souboru Maro.
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Èeèenské republiky Grozného, znièeného vojenskými operacemi ruské armády. S organizací brnìnské zastávky souboru pomohlo NESEHNUTÍ, jeho aktivisté a aktivistky asistovali milým hostùm
pøi celé jejich návtìvì, a u v roli pøekladatelù,
prùvodcù anebo spolupoøadatelù veèerního vystoupení èeèenského souboru v nabitém sále divadla Husa na provázku. To skonèilo pìtiminutovým potleskem nadeného publika ve stoje.
ÈÍNSKÝ VELVYSLANEC (NE)PØIJEL
V bøeznu se v Brnì objevila návtìva ménì vítaná  na pozvání mìstského výboru KSÈM pøijel èínský velvyslanec v ÈR Tchang Kup-èchiang. Ten zde
mìl pøípadným zájemcùm osvìtlit politiku Èíny ve
vztahu k lidským právùm a zejména k okupovanému
Tibetu. NESEHNUTÍ jeho pøednáku nemohlo ponechat bez povimnutí a pustilo se do pøíprav demonstrace. Následkem informaèního umu mezi organizátory pøednáky a jedním z aktivistù vak dolo
k ponìkud prekérní situaci - demonstrace byla omylem svolána týden pøed pøíjezdem velvyslance.
Jednalo se tak o jakousi demonstraci naneèisto,
kterou si pak NESEHNUTÍ a Amnesty International
spoleènì zopakovali o týden pozdìji, tentokrát u
ve správném termínu, za úèasti velvyslance i poèetných policejních sloek hlídkujících na místì.

PROTI VÁLCE
Poèátkem dubna uspoøádalo NESEHNUTÍ ve
spolupráci s dalími brnìnskými organizacemi ji
druhou demonstraci proti válce v Iráku (první
se uskuteènila v únoru). Po úvodních proslovech
se zhruba dvousethlavý dav vydal za hustého
snìení na pochod na hrad pilberk, kde byla
na jeho nádvoøí sehrána divadelní scénka Babinský vítá Bushe a Husajna (loupeník Babinský byl nejslavnìjím vìznìm na pilberku). Hlavní roli v ní mìli samozøejmì oba protagonisté
právì probíhajícího váleèného konfliktu.
JEDEN SVÌT 2003
V polovinì dubna se v Brnì konal ji popáté
festival dokumentárních filmù Jeden svìt poøádaný spoleèností Èlovìk v tísni. Jednou ze spolupoøádajících organizací bylo i NESEHNUTÍ. V jeho
reii probìh zahajovací den festivalu nazvaný
Válka. Promítnuté dokumenty diváky nejdøíve
seznámily se smutnými pøíbìhy Kurdù v období
první války v Zálivu a rwandské genocidy. Následující dva filmy pak byly vìnovány tématu
ruské agrese v Èeèensku. Po jejich promítnutí se
uskuteènila beseda, na ni pøijaly pozvání známá váleèná zpravodajka Petra Procházková
a aktivistka obèanského sdruení Berkat Jana
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Bez komentáøe

NESEHNUTÍ Brno
Hradilková. Celý program se setkal s velkým ohlasem a v tento den bylo v kinì Art beznadìjnì
vyprodáno.
NESEHNUTÍ V ÁZERBÁJDÁNU
V øíjnu probìhly v Ázerbájdánu prezidentské
volby, na které byli jako pozorovatelé OBSE (Organizace pro bezpeènost a spolupráci v Evropì)
vybráni také dva aktivisté NESEHNUTÍ. Mohli tak
podat nezávislé svìdectví o zmanipulovaných
volbách, ve kterých hlasovali mrtví a opozice
nevolila, protoe jí v tom bránila policie.
DNY KAVKAZU
V týdnu od 8. do 13. prosince probìh v Brnì
I. roèník festivalu nazvaného Dny Kavkazu. Cílem akce bylo pøedstavit veøejnosti bohatou historii a kulturu kavkazských národù i souèasné
problémy tohoto regionu. Její souèástí pak byly
ètyøi veøejné besedy, tøi ochutnávky tradièních
jídel, projekce filmových dokumentù, fotografická výstava, koncert etnické hudby i protestní
shromádìní pøed ruským konzulátem. Po celou
dobu festivalu také probíhala finanèní sbírka,
její výtìek byl vìnován na pøímou pomoc
uprchlíkùm z Kavkazu ijících v Èeské republice.
Problémy Kavkazanù se mohou øadì lidí u nás

zdát pøíli vzdálené. Jde vak o problémy obyèejných lidí, kteøí v dùsledku války nebo politické nestability ztratili domov, základní ivotní jistoty, pøili o pøíbuzné a øada z nich nyní
hledá pomoc i v ÈR. Chceme ukázat, e je
moné tìmto lidem pomoci a e øada jednotlivcù i skupin tak ji èiní, vypoèítává Milan
tefanec dùvody, proè se NESEHNUTÍ rozhodlo
tuto akci spoleènì s Amnesty International a sdruením Souití 21 uspoøádat.
Na problém èeèenských uprchlíkù v Ingusku
upozornilo protestní shromádìní s happeningem
pøed ruským konzulátem v Brnì. V Ingusku je podle
oficiálních údajù umístìno pøes 70 000 uprchlíkù
z Èeèenska. Ruská armáda spoleènì s promoskevskou èeèenskou vládou násilnì likviduje tábory pro bìence a nutí jejich obyvatele k návratu zpìt do Èeèny ve snaze ukázat, e situace
zde je ji stabilizovaná. Aktivisté a aktivistky sehráli
pøed pøísnì støeenou budovou konzulátu dramatickou scénku likvidace uprchlického tábora ruskou armádou, po které byla drena minuta ticha
za obìti váleèného konfliktu v Èeèensku.
POMOC VÁLEÈNÝM UPRCHLÍKÙM Z ÈEÈENSKA
Smyslem brnìnského protestu v rámci Dnù
Kavkazu bylo také upoutat pozornost èeské
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Nevracejte uprchlíky do války!  happening pøed ruským konzulátem.

NESEHNUTÍ Brno
veøejnosti na skandální pøípad zastavení azylového øízení a vyhotìní skupiny pøiblinì 60 Èeèencù z Èeské republiky. Ti na pøelomu øíjna
a listopadu v dobì, kdy jim v ÈR bìelo azylové øízení (jeho negativní výsledek se dal vzhledem k souèasné praxi èeských úøadù témìø
s jistotou oèekávat), pøekroèili v oblasti Èeských
Velenic hranici do Rakouska, kde rovnì poádali o azyl. Poté, co byli dva dny rakouskou pohranièní policií zadrováni v poniujících podmínkách, byli vráceni zpìt do ÈR. V dùsledku
toho bylo rozhodnutím Ministerstva vnitra ÈR
jejich azylové øízení zastaveno a cizineckou policií jim bylo uloeno správní vyhotìní. V souèasné dobì probíhá soudní øízení, které projednává jejich alobu proti rozhodnutí MV ÈR. Pokud
soud tomuto jejich opravnému prostøedku nevyhoví, hrozí jim deportace z ÈR.
Amnesty International a NESEHNUTÍ vyzvaly
ve spoleèném prohláení pøísluné èeské úøady
i èeskou veøejnost, aby vzaly v úvahu kritickou
situaci lidských práv v Èeèensku a zabránily deportaci èeèenských uprchlíkù z ÈR, která by pro
nì v praxi mohla znamenat návrat na území
Ruské federace. Mezi uprchlíky se nalézají rodiny s malými dìtmi, staøí lidé i tìhotné eny.

Vichni opustili území Ruska z dùvodù etnického pronásledování a pøetrvávajícího váleèného stavu ve vlastní zemi. Mnozí z nich zakusili
represe ze strany ruských ozbrojených sloek
pøímo na sobì. To, co jim nyní nabízí èeský stát,
je návrat do tìchto pomìrù, okomentoval kritickou situaci bìencù z Èeèny Milan tefanec.
Stav lidských práv na území Èeèenska lze hodnotit jako katastrofický. Na tom se shodují nejen
pøedstavitelé mezinárodních lidskoprávních organizací Amnesty International a Human Rights
Watch, ale rovnì zástupci ruské organizace
Memorial, upozoròující na skuteènost, e pronásledování jsou Èeèenci vystaveni nejen na území Èeèny, ale prakticky na celém území Ruské
federace. Proti vyhotìní uprchlíkù byla
v prosinci vydána spoleèná petice NESEHNUTÍ
a Amnesty International, která se setkala se znaèným ohlasem veøejnosti.
Díky navázání úzkých vztahù s èeèenskými
bìenci umístìnými do pobytového støediska
v Zastávce u Brna zaèalo NESEHNUTÍ organizovat pravidelná sobotní dìtská dopoledne, kdy
skupina dobrovolníkù a dobrovolnic pøipravuje
program her, soutìí a zájmových kroukù pro dìti
cizincù, kteøí poádali v Èeské republice o azyl.
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> ivotní prostøedí
ZAOSTØENO NA HYPERMARKETY

Boj s vìtrnými mlýny, kdy na jedné stranì stojí
obèané, kterým se nelíbí dalí zhoubné bujení
obøích nákupních center, a na stranì druhé
nadnárodní spoleènosti, které se kadoroènì
umísují na èelních místech ebøíèkù nejbohatích firem na svìtì, pøipomínají snahy èelit expanzi obøích nákupních øetìzcù. Povaujeme
za dùleité vybudovat kvalitní informaèní zázemí pro ty, kteøí se ve své obci rozhodnou plánovaným stavbám dalích super a hypermarketù èelit, øíká jeden z koordinátorù kampanì
Filip Fuchs. Protihypermarketová kampaò NESEHNUTÍ je v tomto smìru aktivní ji ètvrtým rokem
a o tom, e její aktivity padají na úrodnou pùdu,
svìdèí i rostoucí poèet ádostí o podporu ze vech
moných koutù republiky. V Brnì se NESEHNUTÍ
pravidelnì úèastní správních øízení na nové stavby, jinde poskytuje právní poradenství.
STOP

PRO CENTRUM PLAZA, ZELENÁ PRO CARREFOUR
Nový rok zaèal slibnì  dlouholetý spor
o výstavbu obøího obchodnì-zábavního
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centra Plaza v Brnì byl zøejmì definitivnì vyøeen tím, e investorovi se nepodaøilo splnit
podmínky územního rozhodnutí (tedy to, e
stavba obchodního centra bude dokonèena
do konce roku 2002) a stavební úøad mìstské
èásti Brno-støed tak stavební øízení o povolení
stavby zastavil. Jedním z dùvodù, proè se tak
stalo, byl i nìkolikaletý tlak NESEHNUTÍ a dalích
ekologických iniciativ a jejich kvalifikovaná
úèast v územním øízení o povolení stavby.
Oproti tomu své základy do zemì pevnì
zapustil hypermarket Carrefour v mìstské èásti Královo Pole. NESEHNUTÍ se marnì snailo
stát se úèastníkem územního a stavebního øízení na tuto stavbu a o jeho správní alobì
z prosince 2002 soud zatím nerozhodl. Souboj
s úøedním imlem byl sveden i o právo na informace, protoe královopolský úøad opakovanì odmítl poskytnout zásadní dokumenty
týkající se kauzy. Ani v tomto smìru nebyly aktivity NESEHNUTÍ úspìné, a tak se Brno
v dohledné dobì doèká obøího nákupního
centra o rozloze dvanáct a pùl tisíce metrù

Stavba hypermarketu Carrefour v Brnì  Královì Poli.
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ètvereèních a vybudovaného na místì, kde se
pøed zapoèetím stavebních prací vyskytovalo
hned nìkolik kriticky ohroených druhù ptákù
a obojivelníkù.
MIMOBRNÌNSKÉ KAUZY
NESEHNUTÍ se aktivnì zapojilo do sporu pøerovských obèanù s místní radnicí, která prosazuje
výstavbu Penny Marketu na místì kolního høitì.
Podle plánu investora a nìkterých radních by
mìlo dojít ke smìnì pozemkù, kdy by investor
èásteènì zafinancoval stavbu nového høitì
a na pùvodním místì by vyrostl supermarket. Proti
tomu se postavila iniciativa Obèané proti Penny
Marketu, které se podaøilo získat témìø 5 000 podpisù pod petici za vyhláení místního referenda. To
nakonec zastupitelé Pøerova vyhlásili, aby pak
o mìsíc pozdìji na výzvu Krajského úøadu celé
referendum zruili pro údajný rozpor poloených
otázek se zákonem. Odpùrci stavby proti tomu
podali správní alobu a na jejich podnìt krajský
soud zakázal radnici a do vydání rozhodnutí
s pozemky manipulovat. NESEHNUTÍ pøerovské iniciativì poskytlo informaèní zázemí, pomohlo
s vypracováním projektu na zafinancování jejích
aktivit a jeho zástupce vystoupil v rámci panelové diskuse k celé kauze v místní kabelové televizi.

Koncem roku navázala kampaò Zaostøeno na
hypermarkety úzkou spolupráci s tinovským sdruením Za sebevìdomé Tinovsko, které se snaí zamezit stavbám dalích supermarketù ve svém mìstì. Poté, co zde byl otevøen Penny Market, míøí do
Tinova dalí obchodní øetìzce, co se setkává
s nelibostí jak øady obèanù, tak i místních maloobchodníkù. Dùkazem toho je petice s 1 500 podpisy.
Ta byla v prosinci pøedána starostovi a podepsaní
v ní ádají, aby byla pøed vydáním povolení ke
stavbì dalího supermarketu vypracována odborná studie, která by posoudila vliv velkých nákupních øetìzcù na místní obchodníky, dopravu
a ivot ve mìstì. Aktivisté NESEHNUTÍ pomáhali
s vypracováním jejího textu, o tématu pøednáeli
v sále místní knihovny a zúèastnili se diskuse, na ní
vystoupili zástupci maloobchodníkù, radnice a investora øetìzce Discount Plus, který v Tinovì zamýlí postavit svùj obchod.
Obì tyto kauzy dokazují, e dùleitá je pøedevím aktivita lidí, kteøí v supermarkety postiené oblasti ijí. Bìhem celého roku 2003 bylo
moné sledovat trend zvyování poètu pøípadù, kdy se místní obèané proti budování nových prodejen obøích øetìzcù stavìjí. NESEHNUTÍ
nepomáhalo jen v Pøerovì a Tinovì, ale také
v Tøeti u Jihlavy, Brnì-Bystrci nebo v Ústí nad Orlicí.

NESEHNUTÍ Brno
PRESTINÍ CENA PRO NESEHNUTÍ
Poèátkem záøí vyhodnotila japonská nadace
Sasakawa Peace Foundation projekt NESEHNUTÍ
O hypermarketech veøejnì jako nejlepí
z ekologických projektù v Èeské republice. Cena
je udìlována organizacím, jejich projekty významnì napomohly zmìnám v pøístupu
k ochranì ivotního prostøedí a uskuteènily se
v souladu s principy trvale udritelného rozvoje
a za aktivní úèasti veøejnosti. Souèástí ocenìní,
které aktivisté NESEHNUTÍ pøevzali v reprezentaèním salonku Poslanecké snìmovny Parlamentu
ÈR, je vedle nezanedbatelné finanèní dotace
také týdenní pracovní stá v Japonsku.
NA

CESTÁCH

Po celý rok putovala výstava NESEHNUTÍ seznamující veøejnost s negativními dopady hyper a super marketù. V první polovinì roku 2003
byla k vidìní napø. v Ruomberoku, Hodonínì,
Èáslavi nebo v Pøíbrami, v druhé polovinì strávila delí dobu opìt na Slovensku (Trenèín,
Púchov, Dubnica nad Váhom atd.). Stejnì
tak pokraèovala pøednáková èinnost aktivistù protihypermarketové kampanì. Ti bìhem roku 2003 navtívili Hodonín, Èeské Budìjovice nebo Chrudim, pøednáeli také na

semináøi pro vyuèující, jen se zabývají ekovýchovou na støedních kolách.
Poslední dobou také vzrùstá zájem sdìlovacích prostøedkù o výstupy z kampanì, informace
a komentáøe k rùzným kontroverzním kauzám. NESEHNUTÍ se tak v této souvislosti objevilo v nìkolika
publicistických poøadech na ÈT (Týden v regionech, Za dveømi je A. G.) a poskytlo na toto
téma nìkolik obsáhlejích rozhovorù do tematických pøíloh novin a èasopisù (napø. Prague
Bussiness Journal).
Na poèátek roku 2004 plánujeme vernisá
zbrusu nové protihypermarketové výstavy. V ní pøineseme podrobnìjí popis nejzávanìjích kauz,
které se u nás za poslední roky odehrály, jako bylo
kácení stromù okolo prodejen firmy Lidl. Stejnì tak
pøedstavíme pozitivní pøíklady, kdy se novým stavbám obèané s vìtím èi mením úspìchem urputnì bránili, øíká Filip Fuchs. V podobném duchu se ponese i nová publikace, její vydání
NESEHNUTÍ plánuje na podzim 2004.

PØES ULICI BEZPEÈNÌ

V roce 2003 pokraèovaly aktivity za zastavení procesu ruení pøechodù pro chodce v Brnì
a jejich obnovení na místech, kde se nejèastìji
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Protest proti nekoncepènímu ruení pøechodù pro chodce.

NESEHNUTÍ Brno
pøechází. Sniování poètu pøechodù mìlo probìhnout celkem ve ètyøech vlnách. Bìhem prvních dvou bylo zrueno okolo sta pøechodù.
I díky intenzivní kampani NESEHNUTÍ ve tøetí
a ètvrté vlnì ji k ádnému ruení nedolo.
S odstupem èasu se celá akce odboru dopravy jeví jako zbrklý a nekoncepèní pokus svézt se
s ve své dobì celkem rozíøeným trendem ruení
pøechodù po celé ÈR, jím nìkterá mìsta reagovala na novì zavedenou pøednost pøecházejících chodcù pøed automobily. Tuto kampaò
Nadace Partnerství ocenila jako projekt mìsíce.
SEMINÁØ BEZPEÈNOST CHODCÙ V MÌSTSKÉM PROVOZU
První akcí v novém roce byl lednový semináø,
na který NESEHNUTÍ pozvalo dopravní odborníky
a odbornice jak z øad nevládních organizací
a státních institucí, tak i obecní zastupitele a zastupitelky, aby zde spoleènì diskutovali na téma
bezpeènosti chodcù a nejvhodnìjích nástrojù
pro její zajitìní. Mluvilo se zejména o konkrétních
dopravnì-technických øeeních a o rùzných pozitivních pøíkladech ze zahranièí. Se svými pøíspìvky vystoupili napø. ing. Pavel Skládaný (Centrum
dopravního výzkumu), Martin Robe (Èeský a Slovenský dopravní klub) nebo Jarmila Johnová
(Praské matky). Vìtina pøíspìvkù byla doplnìna

poutavou projekcí, a po kadém se strhla ivá
a zajímavá diskuse. Celkem se semináøe zúèastnilo na 30 lidí.
PETICE PROTI RUENÍ PØECHODÙ
Záøíjového týdne akcí upozoròujících na odvrácené stránky automobilismu NESEHNUTÍ vyuilo k pøedání petice, ke které se mohli pøipojit obèané, poadující pøehodnocení procesu ruení
pøechodù. Podpisù se nakonec selo pøes tisícovku: Jsem pøesvìdèen, e mìsto je automobily
pøetíené, a sám jezdím jako jeden z mála øeditelù skoro výluènì MHD. Nìkolik let jsme bojovali o zøízení dalího pøechodu pro chodce
pøímo pøed naí kolou, a nejen e se nám to
nepodaøilo, ale naopak nám dalí pøechod zruili, napsal NESEHNUTÍ øeditel gymnázia na
ul. Lerchova Jiøí Haièmann. Pøedání probìhlo
17. záøí, kdy se pøed budovou odboru dopravy
sely na dvì desítky aktivistù a aktivistek, rozvinuli zde sedmimetrovou papírovou plachtu
s kopiemi petic a poté pøedali originály na podatelnì. Po mìsíci pøila odpovìï pøímo od brnìnského primátora, její pøíkøe zamítavý tón
mohl po døívìjích zkuenostech jen stìí nìkoho pøekvapit.
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Den bez aut, Brno 2003.

NESEHNUTÍ Brno
DEN BEZ AUT
Na ruení pøechodù pro chodce a na alostnì pomalé tempo budování cyklostezek v Brnì
upozornila také protestní cyklojízda, kterou 19. záøí
poøádalo NESEHNUTÍ ve spolupráci s dalími brnìnskými organizacemi u pøíleitosti Dne bez aut.
Jednalo se u o její osmý roèník, a oproti tomu
loòskému pøálo cyklistùm nejen poèasí, ale i odpovìdné úøady, které tentokrát nekladly akci
ádné pøekáky a vstøícnì pøistoupily na navrhovanou trasu. Cyklistický peloton tak mohl projet celým runým centrem Brna v samotné dopravní pièce, a to i pøes to, e se ten den konal
strojírenský veletrh, a tak bylo mìsto ji tradiènì
beznadìjnì ucpané automobily. Akce nejen e
mìla velmi dobrý mediální ohlas, ale svou úèastí
(130 lidí) byla pravdìpodobnì v tomto roce
v Èeské republice nejvìtí svého druhu.
Koncem roku kampaò pokraèovala jednáním
se èleny dopravní komise mìstské èásti Brno  støed
(na jejím území se vìtina zruených pøechodù
nachází). Nìkteøí z nich si po NESEHNUTÍ vyádali zjitìní prùmìrných èísel pøecházejících chodcù a projídìjících aut  tedy toho, co mìl u
dávno podle dopravních odborníkù udìlat
odbor dopravy. Zjitìné údaje okomentova-

né odborníky Centra dopravního výzkumu
opìt dokázaly, e hned na nìkolika místech,
kde byly pøechody zrueny, je intenzita chodcù a aut stále tak velká, e zde zøízení pøechodu vyaduje øíká koordinátor kampanì Filip Fuchs. NESEHNUTÍ v tomto smìru iniciuje dalí
jednání s dopravní komisí Rady mìstské èásti
Brno  støed.

ZA ZÁCHRANU WILSONOVA LESA

Koncem roku 2002 se NESEHNUTÍ zapojilo do
sporu o rozíøení lyaøské sjezdovky ve Wilsonovì
lese (který se mimochodem nachází dvì zastávky
tramvají od jeho kanceláøe, jednalo se tedy o lokální kauzu v tom nejèistím slova smyslu), jen se
záhy stal jedním z nejvýbunìjích témat brnìnské
komunální politiky. Jádrem sporu byla u od roku
1990 nevyuívaná a rychle chátrající sjezdovka,
pùvodnì urèená pro lyování na umìlém povrchu. Pøed posledními komunálními volbami kandidovalo v mìstské èásti Brno  abovøesky (v ní se
les nachází) hned nìkolik politikù, kteøí ve svém programu slibovali, e se zasadí o to, aby se na svahu
opìt lyovalo. Køeslo místostarosty pak obsadil ing.
Èerný, nejaktivnìjí propagátor sjezdovky, podle
jeho plánù mìl být svah rozíøen (sjezdovka je
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toti pøíli úzká a kolmá, a tím nevhodná pro lyování napø. zaèáteèníkù), co by znamenalo vykácení 560 stromù. Také by se u nelyovalo na
umìlém, ale na skuteèném snìhu rozpraovaném
snìhovými dìly. Lyaøe by vozila novì vybudovaná sedaèková lanovka. Uèiním ve pro to,
aby u pøítí rok mohly nae dìti ve Wilsonovì
lese lyovat, znìlo volební heslo místostarosty.
KOALICE ZA ZÁCHRANU WILSONOVA LESA
Proti projektu rozíøení sjezdovky se zvedl silný
odpor. Velká èást veøejnosti mu nevyèítala jen
ekologickou neetrnost, ale i to, e z ekonomického hlediska by se jednalo o velmi drahou a nenávratnou investici (s celkovými náklady ve výi
56 milionù Kè a ekonomickou návratností 27 let
pøi nulové inflaci). Obèané se také obávali, e
lyování by pøitáhlo do této klidné èásti nedaleko centra mìsta více aut a neuspokojily je pøitom
ani argumenty, e lyaøi jistì vyuijí spíe kvalitní
mìstskou hromadnou dopravu. Upo- zoròovali
také na nevhodné klimatické podmínky, neatraktivnost svahu pro zkuené lyaøe nebo na
nebezpeèí vodní eroze, které koneckoncù pøiznala i studie proveditelnosti. Tu nechalo vypracovat mìsto Brno a realizace projektu v ní byla
podpoøena.
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Obrovský kus práce odvedlo v poèáteèní fázi
obèanské sdruení Masarykova ètvr. Tomu se
podaøilo získat na svou stranu velkou èást obyvatel Masarykovy ètvrti a abovøesk, kteøí opakovanì a velmi hlasitì vystoupili na zasedáních abovøeského zastupitelstva a v podstatì zastupitele
donutili k tomu, aby v lednu 2003 pøijali usnesení,
e rozíøení sjezdovky nedoporuèují. Tìchto razantních projevù obèanského protestu se u zúèastnili i aktivisté a aktivistky NESEHNUTÍ, které bylo stejnì tak jako dalí brnìnské ekologické organizace
vyzváno, aby se do celé kauzy zapojilo. Pøiblinì
v tu samou dobu byla také v obìhu petice proti
sjezdovce, pod ní se podepsalo na 4 000 lidí.
Na jaøe se pak zformovala neformální Koalice za
záchranu Wilsonova lesa koordinovaná NESEHNUTÍm a tvoøená zástupci Masarykovy ètvrti, Hnutí
Duha, regionálního sdruení ÈSOP, Strany zelených a Hnutí za pøímou demokracii. Spoleènými
silami se snaila zámìr, z nìho postupnì vycouvávala nejen abovøeská radnice (s výjimkou místostarosty), ale i brnìnský primátor, kterému se pùvodnì mylenka sjezdovky ve Wilsonovì lese velmi
zamlouvala, definitivnì smést ze stolu. Kromì øady
tiskových prohláení, rozhovorù pro média, vystoupení na zasedání brnìnského zastupitelstva

Akce proti rozíøení sjezdovky ve Wilsonovì lese.
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a nìkolika marných pokusù o veøejnou diskusi se
zastánci stavby (protistrana se nikdy nedostavila) uspoøádala koalice dvì vìtí akce pro
veøejnost pøímo na místì èinu.
STROMY NA SJEZDOVCE
22. bøezna se ve Wilsonovì lese uskuteènila
oslava prvního jarního dne. Její souèástí bylo symbolické sázení papírových stromkù na plochu stávající zanedbané sjezdovky, soutìe pro dìti, procházka lesem s odbornými prùvodci a výsadba
ivých stromù v lese tìsnì u svahu. Pøicházející
obèany, kterých se nakonec sela skoro stovka
vítaly plakáty na stromech okolo sjezdovky
s heslem Odsouzen k likvidaci  jeden z 560, protestní transparenty (jeden byl umístìn dokonce
i na desetimetrovém stoáru s osvìtlením) a informaèní stánek s materiály poøádajících sdruení. Dnes jsme sázeli ivé stromy mimo sjezdovku, ale doufáme, e v blízké budoucnosi
budeme moci znovuzalesnit celý nevyuívaný
svah, a tím definitivnì zabránit dalím nesmyslným nápadùm na jeho rozíøení, okomentoval akci koordinátor kampanì Filip Fuchs.
V podzimních mìsících koalice vypracovala
návrh na zalesnìní sjezdovky, který se od té doby
snaí prosadit jednáním s brnìnskými zastupiteli.

Jetì pøedtím ale probìhla druhá akce ve Wilsoòáku  oslava Dne stromù (ten normálnì pøipadá na 20. øíjna, ale koalice jej pøipomnìla
o den døíve). Její souèástí byla výstava dìtských
kreseb na téma Namaluj strom, dolo i na sázení stromù (tøi vzrostlé javory byly vysazeny v dolní
èásti sjezdovky na místo, kde døív zaèínal vlek).
Zároveò se stovka pøítomných pokusila o vytvoøení rekordu ve vázání hada z javorového listí.
Pro tento úèel byli do Brna pozváni zástupci pelhøimovské agentury Dobrý den, která pak dosaený rekord (448,5 m vytvoøený v edesáti minutách) zapsala do èeské Guinessovy knihy rekordù.
Stejnì tak jako jarní, i tato akce mìla velký ohlas
a téma zalesnìní sjezdovky se díky ní znovu objevilo na stránkách novin.

Koncem roku 2003 u bylo víceménì jisté, e
plány na rozíøení lyaøské sjezdovky ve Wilsonovì lese jsou minulostí. Zaèíná se diskutovat o nìkolika náhradních lokalitách, kde by v Brnì mohl
být v budoucnosti lyaøský areál zøízen, a vechna navrhovaná místa jsou pro tento úèel mnohem vhodnìjí ne lesopark v centru mìsta.
Kampaò za záchranu Wilsonova lesa, která spojila irokou kálu obèanù zcela rozdílných profesí,
zájmù èi názorù, ve které nesmyslnému zámìru

NESEHNUTÍ Brno
spoleènì èelili matka na rodièovské dovolené,
myslivec v dùchodu, univerzitní profesor, obecní zastupitel èi ekologický aktivista, je tak zøejmì
u konce.

DALÍ AKTIVITY

BRNÌNSKÝ DOPRAVNÍ KRUH
I v loòském roce NESEHNUTÍ pokraèovalo
v koordinaci projektu Brnìnského dopravního kruhu (BDK), ve kterém se volnì sdruují dopravní
odborníci a ekologické organizace zapojující se
do nejrùznìjích dopravních kauz v Brnì. V roce
2003 to byla zejména plánovaná výstavba parkovacího domu na Moravském námìstí a stavby
Velkého mìstského okruhu (VMO): most pøes øeku
Svratku a mimoúrovòová køiovatka na ul. Hlinky,
tunely pod ulicí Dobrovského a VMO abovøeská. Díky aktivitì BDK se u poslední kauzy podaøilo
prosadit vrácení studie vlivu na ivotní prostøedí
k pøepracování. Zaèalo se také s pravidelnými
schùzkami k problematice pøesunu hlavního nádraí z centra mìsta do okrajové èásti Brna  byla
vypracována oponentní studie a zapoèaly pøípravy na kampaò za vyhláení referenda o odsunu
nádraí.
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NESEHNUTÍ Boskovice

NESEHNUTÍ Boskovice
Èinnost místní skupiny Boskovice byla v roce 2003 poznamenána odchodem nìkolika aktivistù.
Na druhou stranu se ale na sklonku roku koneènì podaøilo získat prostor pro setkávání  kadou
tøetí nedìli v mìsíci tak NESEHNUTÍ najdete v Klubíku na Plaèkovì ulici (vdy od 11:00 h).

> lidská práva
DEN EN
Boskovická skupina NESEHNUTÍ pøichystala na
8. bøezna plakáty Jak si uít svou enu obsahujících osm vtipných rad pro eny i mue, jak se oprostit
od pøedsudkù, které s sebou nese tradièní pohled
na jejich vztah a role ve spoleènosti. Plakáty byly
vylepeny a vyvìeny v místech, kam chodí a kde
se setkávají nejen mladí lidé (tedy v restauracích,
diskotékách, klubech apod.) a pro místní noviny
napsán èlánek o historii a významu Dne en
a stavu dodrování enských práv ve svìtì.

V hudebním klubu Sklepy byl také uspoøádán
poslechovì-taneèní veèírek v reii en a s pøevánì enskými interpretkami.
JEDEN SVÌT
V listopadu probìhl v Boskovicích první roèník festivalu Jeden svìt. Tøídenní pøehlídka filmù
mìla podtitul ena-svìt-rodina a boskovická
skupina k nìmu pøispìla zajitìním fotografické
výstavy Obrazy války a zprostøedkováním besedy s Milanem tefancem z NESEHNUTÍ Brno
o situaci v Èeèensku.

> ivotní prostøedí
EKOVÝLET
Ve spolupráci s místní streetworkerkou a s nízkoprahovým centrem Klubík byla v dubnu uspoøádána procházka po boskovických turistických stezkách spojená se sbìrem odpadkù. Zakonèena pak
byla veèerním bubnováním u ohnì.
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ZACHRAÒME KAILÁS
Boskovické NESEHNUTÍ podpoøilo kampaò
obèanského sdruení Lungta za záchranu tibetské posvátné hory Kailás. Podaøilo se získat
témìø edesát podpisù na petièní pohlednice,
které ádají zástupce UNESCO, aby horu prohlásili za svìtové pøírodní dìdictví, a zabránili
tak výstavbì silnice, kterou plánuje èínská vlá-

da za úèelem zvýení pøíjmù z cestovního ruchu do státního rozpoètu.
DEN BEZ AUT
Den bez aut se konal v rámci programu Zdravého
mìsta Boskovice. Aktivisté a aktivistky NESEHNUTÍ tak
alespoò podpoøili cyklojízdu po místních cyklostezkách, kterou zorganizoval Klub èeských turistù.

> práva zvíøat
PROÈ PRÁVA ZVÍØAT?

Bìhem roku NESEHNUTÍ uspoøádalo dvì pøednáky o právech zvíøat a vegetariánství. První se
uskuteènila v dubnu v centru Klubík pod názvem Høbitov zvíøátek aneb Proè práva zvíøat?, druhá pak v prosinci na základì pozvání
Speciální koly a dìtského domova v Boskovicích pro dìti z druhého stupnì Z. Pøednáka
byla tentokrát doplnìna o filmový dokument
Ochráncù hospodáøských zvíøat z Prostìjova.
Setkání, na nì kuchaøky ze kolní jídelny pøipravily bezmasou svaèinku, bylo pøed Vánoci pøíjemné jak pro pøednáející z øad NESEHNUTÍ, tak
i pro dìti.
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DNY VEGETARIÁNSTVÍ
U potøetí se NESEHNUTÍ spoleènì s pøáteli ze
sdruení Jóga v denním ivotì Blansko a za finanèní podpory Zdravého mìsta Boskovice pøihlásilo
k øíjnovým vegetariánským svátkùm. Na 1. øíjna
(Svìtový den vegetariánství) instalovali aktivisté
a aktivistky na boskovické námìstí informaèní stánek s nabídkou bezmasých pomazánek a informaèních materiálù. Ve tøech boskovických restauracích bylo domluveno speciální vegetariánské
menu za zvýhodnìné ceny. Dny vegetariánství
byly zavreny 9. øíjna programem Posezení
u guláe s podtitulem Jak se ije vegetariánùm.
Václav Stoupal k tomu dodává: Pozvali jsme

Informaèní stánek NESEHNUTÍ na festivalu Boskovice 2003.

Výroèní zpráva 2003
na besedu mistra svìta v thajském boxu Jana
Müllera, majitele vegetariánské jídelny Avatar
Václava Dvoøáka, zástupce organizace
Ochránci hospodáøských zvíøat a dalí zajímavé hosty. Posezení navtívilo více ne ètyøicet
posluchaèù a posluchaèek, je si nakonec
pochutnali na sedmnácti litrech skvìlého veganského guláe.

FESTIVALY

I v roce 2003 zorganizovali aktivisté a aktivistky nìkolik informaèních stánkù s materiály o lidských právech, ochranì ivotního prostøedí
a právech zvíøat. Nedílnou souèástí infostánkù
byla nabídka veganských pomazánek prodávaných benefiènì pro boskovickou místní skupinu. NESEHNUTÍ se tak prezentovalo na Dni
Zemì v Blansku, na èervencovém kulturním festivalu Boskovice 2003 a koncem léta také na
festivalu 3+1 v Letovicích, kde byl stánek doplnìn o protiváleènou výstavu, a NESEHNUTÍ získalo ocenìní jako druhá nejlepí nezisková
organizace festivalu. Èinnost místní skupiny je
èásteènì financována i z benefièního prodeje
veganských baget na koncertech v místním klubu Sklepy.

41  42

NESEHNUTÍ Pøíbram

Výroèní zpráva 2003

> lidská práva
DEN

PRO TIBET
10. bøezna probìhl v Pøíbrami u tradiènì Den
pro Tibet. Pøed èajovnou v Praské ulici se hrálo
na bubny, chøestidla, flétny, tahací harmoniku,
kytaru a rùzné po domácku vyrobené nástroje,
zpívaly se mantry i èeské písnièky, ochutnával
se tibetský èaj. Z barevné rýe jsme utvoøili jednu velkou mandalu pro Tibet s velkým èerveným
srdcem uprostøed, øíká Kamila Èadová.

ONE WORLD (OZVÌNY JEDNOHO SVÌTA)
Od 10. 3.  15. 3. probìhl v Kinokavárnì filmový festival One World poøádaný NESEHNU-

TÍm ve spolupráci s místním gymnáziem. Promítání bylo spojeno s besedami a hudebními vystoupeními pøíbramských umìleckých kol.
DNY

PRO AFRIKU
Nìkteøí z øad NESEHNUTÍ Pøíbram spolu s èajovnou Klub na Zemi pomáhali na pøelomu øíjna
a listopadu s organizací semináøe Dny pro Afriku. Akce mìla velký úspìch, vystoupili na ní odborníci na africkou kulturu, jazyk i etnikum. Probìhly besedy, výuka hry na bubny a také etno
koncert v pøíbramském Junior klubu.

> ivotní prostøedí
ÚKLIDOVÉ AKCE
V prùbìhu celého roku aktivisté a aktivistky
zorganizovali nìkolik úklidù èerných skládek.
V únoru se uskuteènil ve spolupráci s Waldorfskou kolou úklid èerné skládky na Svaté Hoøe.
Na první jarní den probìhl úklid okolí skládky
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u Chrástu. Místní skupina tak zahájila spolupráci
s obecním úøadem Chrást, a úklidové akce se od
té doby konaly pravidelnì. lo pøedevím o okolní pole, louky a les a také okraje komunikací, po
kterých jezdí nìkdy bohuel patnì zajitìná popeláøská auta. Tento nedostatek zabezbeèení

Den pro Tibet v Pøíbrami.

Výroèní zpráva 2003
odpadu pøi pøevozu se obecnímu úøadu povedl odstranit zpøísnìním podmínek pro firmu provozující skládky. V bøeznu probìhlo také pálení
klestí ve spolupráci s Lesy Pøíbram a v dubnu
sázení stromkù v okolí mìsta opìt ve spolupráci
s Waldorfskou kolou. Den Zemì jsme oslavili
úklidem vodních tokù v Pøíbrami. Odpad pomohly odklidit Technické sluby Pøíbram. Kadým rokem jsme více udiveni, co vechno se
dá v místní øíèce najít, dodává tìpánka Èíková.
JEZDÌME EKOLOGICKY
V polovinì kvìtna probìhla spanilá jízda velocipedù po Pøíbrami a okolí, které se zúèastnili
aktivisté a aktivistky NESEHNUTÍ a jeho pøíznivci
a také áci støedního stupnì Waldorfské koly.
DEN

HUDBY

Letoní Den hudby 20. 6. mìl v Pøíbrami podtitul Den hudby a ivotního prostøedí. Nejdøíve
se v dopoleních hodinách úèastnila Waldorfská kola úklidu èerné skládky na Svaté Hoøe,
pozdìji zahrála místní hudební tìlesa na nìkolika frekventovaných místech po celém mìstì.
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Místní skupina NESEHNUTÍ Trutnov vznikla v srpnu 2003.

> ivotní prostøedí
DEN ZEMÌ
U v dobì pøíprav na zaloení místní skupiny
se trutnovtí aktivisté a aktivistky podíleli spoleènì s Církví èeskoslovenskou husitskou na na tzv.
Igelitiádì. Jedná se o ji tradièní jarní èitìní øeky
Úpy, kterého se tentokrát zúèastnilo 150 lidí
v Trutnovì a Úpici. Dohromady se posbíralo nìkolik tun odpadu.
LETNÍ FESTIVALY
Dalí akcí, na ní se NESEHNUTÍ podílelo, byl
hudebnì-divadelní festival pro faru a starý kostel
v Horním Marovì, Slunovrat 2003, jeho výtìek
byl urèen pro projekt Støediska ekologické výchovy a etiky Sever a Dùm obnovy tradic, ekologie
a kultury Dotek. Informaèním stánkem se NESEHNUTÍ Trutnov prezentovalo na festivalu hudby a divadla nedaleko Nové Paky Pecka 2003.
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DEN BEZ AUT
U pøíleitosti Dne bez aut probìhla cyklojízda mìstem, spojená s rozdáváním letákù a samolepek o tématu automobilismu a problémech, které tento druh dopravy zpùsobuje.

Komorní cyklojízda u pøíleitosti Dne bez aut.

Výroèní zpráva 2003
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NESEHNUTÍ Zlín

> lidská práva
SOUBOR MARO VE ZLÍNÌ
Rok 2003 zahájila zlínská skupina NESEHNUTÍ
zorganizováním vystoupení èeèenského dìtského taneèního souboru Maro. S podporou øeditelky Velkého kina Zlín a nìkolika dalích místních zájmových sdruení byl pøipraven zajímavý program
nejen pro návtìvníky koncertu, ale i pro samotné
dìtské úèinkující. Mimo jiné mìli monost navtívit
Zlínské filmové ateliéry, kino, ve kterém jim bylo promítnuto nìkolik dìtských filmù, a rovnì byli pøijati
hejtmanem Zlínského kraje. Za pøipravený program se èeèentí hosté odvdìèili strhujícím vystoupením, po nìm následoval nìkolikaminutový
nadený aplaus ve stoje. Celkem vystoupení souboru Maro shlédlo pøes osm stovek lidí a v rámci
doprovodného programu, jeho souèástí byla
napøíklad fotografická výstava Ivy Zimové a výstavka výtvarných prací èeèenských dìtí, se na
dobrovolných pøíspìvcích podaøilo vybrat okolo
patnácti tisíc korun urèených na pomoc civilnímu
obyvatelstvu Grozného, hlavního mìsta válkou
zmítaného Èeèenska.

JÍDLO MÍSTO ZBRANÍ
Poèátkem bøezna zorganizovalo NESEHNUTÍ Zlín poprvé akci Jídlo místo zbraní. Z darù od
místních soukromníkù bylo navaøeno na padesát porcí bramborového guláe a souèástí akce
bylo i rozdávání letákù o této aktivitì. Postupem doby se z rozdávání stala pravidelná
akce, která se koná kadý první pátek v mìsíci
na autobusovém nádraí a její souèástí je i hledání prodejcù èasopisu Nový prostor, který nebyl dosud ve Zlínì k dostání.
PRO TIBET
Výroèí okupace Tibetu NESEHNUTÍ pøipomìlo
akcí Ètyøi dny pro Tibet v Uherském Hraditi. Její
souèástí byla výstava fotografií a nabídka informaèních materiálù v prostorách studentského
klubu místního gymnázia, promítání nìkolika filmù od spoleènosti Èlovìk v tísni a také hudební
produkce. Magistrát mìsta Zlína se ji ponìkolikáté pøipojil k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet
a vyvìsil na své radnici tibetskou vlajku.

DEN
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Od roku 2003 funguje aktivita Jídlo místo zbraní i ve Zlínì.

NESEHNUTÍ Zlín
PROTI VÁLCE
I ve Zlínì se pøipojili k bøeznovým mezinárodním protestùm proti válce v Iráku. Jednou z aktivit
bylo vyvìení transparentu s textem: Kolik iráckých dìtí zemøe? na budovu rozestavìného
hypermarketu v centru Zlína. I kdy musel být
po nìjaké dobì odstranìn, byl o nìco pozdìji

znovu vyvìen tentokrát v mìstském parku.
Týden poté NESEHNUTÍ uspoøádalo Den vìnovaný obìtem války v Èeèensku. Z praského
sdruení Berkat pøijely pøednáet novináøka Petra
Procházková a aktivistka Jana Hradilková a zároveò byl promítnut film Èeèenská ukolébavka.

> ivotní prostøedí
DEN ZEMÌ
Pod zátitou odboru ivotního prostøedí zlínského magistrátu se 18. dubna uskuteènil jako
souèást oslav Dne Zemì tradièní Eko-jarmark.
Zúèastnila se ho øada výrobcù a prodejcù ekologických produktù, k vidìní byly ukázky lidových
øemesel a také prezentace zlínských Dìtí Zemì
a NESEHNUTÍ. Jedním z cílù akce bylo propagovat recyklaci odpadù. Pro dìtské návtìvníky místní skupina pøichystala vysypávání
mandaly zobrazující planetu Zemi, eko-výchovný kvíz a rùzné soutìe. Celý den byl zakonèen benefièním koncertem pro kampaò Jídlo místo zbraní.

ÚKLIDOVÉ AKCE
V mìsících duben a kvìten vyrazili aktivisté
a aktivistky NESEHNUTÍ Zlín do okolí mìsta, a výsledkem tìchto výletù bylo nìkolik vyèitìných
studánek a nádr s pitnou vodou ve Sluovicích a v Nových dvorech.
DEN

BEZ AUT

Den bez aut je ji tradièní událostí, na které se
NESEHNUTÍ Zlín pravidelnì podílí. Spoleènì s Dìtmi Zemì byl 16. záøí uspoøádán soutìní den pro
dìti zamìøený na propagaci ekologicky etrné
dopravy, bìhem nìho mìly monost vyhrát
doplòky na kola a dalí ceny. Cyklojízdy v ulicích mìsta se pak zúèastnilo na dvacet lidí,
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kteøí rozdávali letáèky s výzvou Nechte auto
doma a dalí informaèní materiály. Radnici byl
slavnostnì pøedán stojan na kola jako pøipo-

mínka toho, e podobných zaøízení není v ulicích
Zlína dostatek. Dodnes vak pøed úøadem nestojí ani ten darovaný.

> práva zvíøat
INFORMAÈNÍ STÁNEK
Spoleènì se sdruením Ochránci hospodáøských zvíøat (OHZ) z Prostìjova zorganizovala
v polovinì února místní skupina infostánek o problematice koeinových farem a týrání pokusných
zvíøat. Jeho souèástí byla i fotografická výstavka
z prostøedí èeských koeinových farem. Kolemjdoucí mìli rovnì monost podepsat petici za
zruení koeinových farem na území Èeské republiky, ochutnat veganské patiky a vyzkouet na zvíøatech netestovanou kosmetiku. Vyvr-

cholením akce se stal happening upozoròující
na to, e v kadém koichu byl kdysi ivý tvor.
DEN

LABORATORNÍCH ZVÍØAT

Den laboratorních zvíøat se uskuteènil opìt za
spolupráce NESEHNUTÍ a OHZ. Na námìstí Míru
byl instalován informaèní stánek s obsáhlou fotodokumentací zachycující utrpení zvíøat
v laboratoøích, k dispozici byl také petièní arch
proti zneuívání zvíøat pro pokusy, a vyvrcholením byl malý happening s velkým poètem divákù.

> ze zákulisí NESEHNUTÍ Zlín
BENEFIÈNÍ KONCERT
24. kvìtna se v Holeovicích konal benefièní ska-reggae festiválek pro NESEHNUTÍ Zlín. Koncert byl
uskuteènìn s pomocí Spolku pøátel umìní (SPU99) z Holeova. Byl zde také promítnut film z archivu
spoleènosti Èlovìk v tísni ivot a dluh a samozøejmì se také tanèilo, zpívalo a onglovalo.
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VEÈERY

S

NESEHNUTÍM

Bìhem roku 2003 zorganizovala brnìnská
místní skupina celkem sedm tematických Veèerù s NESEHNUTÍM. Na nich jsou promítány zajímavé filmy o ochranì ivotního prostøedí a lidských
práv, po kterých následuje diskuse. Od poèátku
je o tuto aktivitu ze strany veøejnosti velice sluný
zájem a kadého z veèerù se úèastní okolo 25
lidí, co je na kapacitu kanceláøe NESEHNUTÍ maximum. Mezi témata loòských veèerù patøila napø.
válka v Iráku, protesty proti WTO, domácí násilí,
militarismus nebo obchod se zbranìmi. Promítnuty byly filmy a dokumenty jako Bowling For
Columbine, To je demokracie, Hlava XXII, Hry
prachu, Osamocené se svými pøíbìhy
a dalí.

- lidská práva (50 publikací)
- práva zvíøat (37 publikací)
Uvedená èísla platí pouze pro kníky, èasopisù nabízíme prezenènì nìkolik stovek ze vech
tematických oblastí.

INFORMAÈNÍ

ZPRAVODAJ

KNIHOVNA

INTERNETOVÁ

PREZENTACE

- spoleènost a ivotní prostøedí (148 publikací)
- feminismus a gender studia (131 publikací)

F http://nesehnuti.ecn.cz
(Na internetových stránkách nabízíme nejen
texty vech vydaných tiskových materiálù, ale
i aktuální informace o chystaných akcích. Stáhnout si mùete i vechna doposud vylá èísla zpravodaje ALARM, tiskové zprávy a spoustu dalích

I v roce 2003 zajiovalo NESEHNUTÍ Brno fungování knihovny pro veøejnost, a to ve svých
obvyklých návtìvních hodinách kadé pondìlí a støedu od 10:00 do 12:00 a od 16:00 do
18:00 hodin. Knihy jsou rozdìleny do ètyø tematických okruhù:

ALARM

V loòském roce nadále vycházel informaèní
zpravodaj NESEHNUTÍ ALARM s periodicitou 23
mìsíce a o nákladu 250300 kusù. Do zpravodaje pøispívají vechny místní skupiny, objevuje
se v nìm seznam distribuce, i ohlasy z denního
tisku na nae akce. ALARM je k dostání zdarma,
staèí poslat desetikorunovou známku na potovné na brnìnskou adresu NESEHNUTÍ. Také je
moné si objednat zasílání jeho elektronické verze.

NESEHNUTÍ

Nedílnou souèástí naich kampaní jsou pravidelnì aktualizované internetové stránky:

zajímavostí. Naleznete zde mj. i fotogalerii a seznam knih v naí knihovnì.)
F http://zenskaprava.ecn.cz
(Prezentace kampanì enská práva jsou
lidská práva. Naleznete zde seznam knih
s tématikou enských práv, feminismu a gender
studií nebo výstupy ze semináøù poøádaných naí
kampaní.)
F http://prechody.ecn.cz
(Stránky kampanì Pøes pøechody bezpeènì. Mùete si zde pøeèíst o tom, jak probíhá
v Brnì ruení pøechodù pro chodce nebo podepsat petici proti jejich ruení.)
F http://www.hyper.cz
(Informace, data, texty aj. o hypermarketech
a kampani proti jejich nekontrolovatelné výstavbì. Na stránkách naleznete i leták Pøíli drahá
sleva a texty ze sborníkù O hypermarketech
veøejnì a Zaostøeno na hypermarkety.)
F http://jmz.ecn.cz
(Stránky kampanì Jídlo místo zbraní obsahují základní tiskové materiály ke kampani,
veganskou kuchaøku a aktuální datum dalího
rozdávání jídla.)

F http://zbrane.ecn.cz
(Jediné stránky zabývající se souhrnnì monitoringem vývozu zbraní z ÈR obsahují pøehledná
statistická data, èeské i mezinárodní úmluvy, informaèní materiály nebo petici.)
Internet je zároveò tím nejjistìjím zpùsobem,
jak se vdy vèas dozvìdìt o naich nejaktuálnìjích aktivitách a chystaných akcích. Jsme rádi,
e zájem o nae stránky roste, a proto jim budeme i nadále vìnovat patøiènou pozornost.

RADA NESEHNUTÍ

Voleným statutárním orgánem NESEHNUTÍ je
Rada. Jejími èleny v roce 2003 byli: Milan tefanec (zástupce místní skupiny Brno), Kateøina Plesková (zástupkynì místní skupiny Boskovice, do listopadu), Martina Hynková (zástupkynì místní
skupiny Boskovice, od listopadu), Filip Vanìk (zástupce místní skupiny Zlín), Roman Nedvìd (zástupce místní skupiny Pøíbram), Kamila Èadová, Tomá Eichler, Kristýna Rytíøová, Filip Fuchs, Duan
Rosenbaum (do listopadu), Kateøina Bareová,
Kateøina Plesková (od listopadu).
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> co mùete udìlat vy?
F
F
F
F
F

Uspoøádejte výstavu
Zorganizujte pøednáku
iøte nae informaèní materiály
Zalote místní skupinu NESEHNUTÍ
Podpoøte nás finanènì

VÝSTAVY NESEHNUTÍ

Chtìli byste uspoøádat výstavu na téma lidských práv, ekologie èi práv zvíøat ve vaem mìstì? Neváhejte a napite si o nìkterou z výstav NESEHNUTÍ!
ZAOSTØENO NA HYPERMARKETY
Nová verze výstavy upozoròující na negativní
dopad expanze obøích nákupních center. Celkem
11 panelù formátu 70 x 100 cm (orientované na
výku) s fotografiemi a doprovodnými texty. Pokud
budete mít zájem, nai aktivisté Vám zajistí pøednáku, dále si mùete objednat leták Zaostøeno na
hypermarkety, sborník pøednáek na toto téma
nebo samolepky na schránku Stop reklamním materiálùm. Výstavu si mùete objednat také prostøednictvím formuláøe na stránkách www.hyper.cz.

VÝVOZY ZBRANÍ Z ÈESKÉ REPUBLIKY
V rámci kampanì Zbranì, nebo lidská práva? vznikla koncem roku 2003 stejnojmenná výstava. Sérií fotografií a krátkých komentáøù pøibliuje pøíèiny a následky nekontrolovaného
obchodu se zbranìmi. V posledních letech se
zvyují objemy vyrábìných a vyváených zbraní
bez ohledu na dopady tohoto trendu na lidská
práva a bezpeènost. Fotografie zobrazující utrpení
rozvojových zemí  kam smìøují velké zbrojní zásilky, aby podpoøily ozbrojené konflikty nebo udreli pøi moci spøátelené diktátory  jsou dány do
kontrastu s fotografiemi zbraní ve vyletìných
vitrínách zbrojaøských veletrhù (napøíklad brnìnský IDET). Výstava se skládá z 8 panelù 70 x 100
cm (orientované na výku). Pro zapùjèení
k vystavování kontaktujte NESEHNUTÍ Brno. Mùete si ji objednat také elektronicky prostøednictvím
formuláøe na stránkách http://zbrane.ecn.cz.
ZA

TIBET
Výstava se skládá z 15 barevných fotografií formátu 30 x 45 cm v lehkých rámech. Je doplnìna
SVOBODU PRO

texty o poruování lidských práv v Tibetu. Spolu s výstavou vám mùeme poslat i leták Svobodu Tibetu.
PROÈ PRÁVA ZVÍØAT?
Sedm velkých panelù (zhruba 80 x 110 cm)
s barevnými fotografiemi je vìnováno problematice týrání zvíøat na koeinových farmách, pøi lovu
koeinových zvíøat, ve velkochovech a pøi transportu hospodáøských zvíøat nebo v cirkusech. Dva
panely upozoròují na krutosti na zvíøatech
v pokusných laboratoøích. K dispozici k výstavì
jsou i letáky s tematikou ochrany práv zvíøat.

PØEDNÁKY NESEHNUTÍ

Dále mùete uspoøádat ve vaem mìstì veøejnou besedu nebo pøednáku na kole na nìkteré z následujících témat:
F Co dìlá NESEHNUTÍ? (obecnì o aktivitách naeho obèanského sdruení)
F Zaostøeno na hypermarkety (o tom, co pøináí nekontrolovatelná expanze obøích obchodních
øetìzcù)
F Militarismus není øeení (o praktikách velkých
zbrojaøských koncernù a vývozech èeských zbraní do nestabilních oblastí)

F Stop domácímu násilí (o tom, co je domácí
násilí, nejèastìjích mýtech provázejících tuto problematiku a o tom, jak se mu dá bránit)
F Souèasné Bìlorusko (o stavu dodrování lidských práv a aktivitách místních opozièních
a ekologických iniciativ)

INFORMAÈNÍ

MATERIÁLY

NESEHNUTÍ

Za dobrovolný pøíspìvek vám rádi zaleme
témìø libovolný poèet kusù tìchto naich tiskovin:
1) Pøíroda, nebo asfalt?  proè odmítáme stavbu rychlostní komunikace R43
2) Aktivní nulová varianta  ná alternativní návrh
k výstavbì R43
3) A pùjdete pøítì na pøehradu  prùvodce naí
nauènou stezkou po Brnìnské pøehradì
4) Svobodu Tibetu  dùsledky èínské okupace v Tibetu (poruování lidských práv, devastace pøírody)
5) Vybarvìte si tibetskou vlajku  pohlednice protestující proti okupaci Tibetu adresovaná èínské
ambasádì (pouze v elektronické podobì)
6) Zastavme obchod se smrtí  informace o podílu zbrojaøských firem na poruování lidských práv
ve svìtì
7) Umlème zbranì IDET 2001  informace o nekalých praktikách zbrojaøských firem vystavujících
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na veletrhu zbraní IDET 99 v Brnì (pouze
v elektronické podobì)
8) Za co vechno vdìèíme automobilu  dopady
automobilismu na spoleènost a pøírodu
9) Proè práva zvíøat  o dùvodech k ochranì zvíøecích práv
10) Co se v koenictví nedozvíte  jaké utrpení
zvíøat stojí za výrobou koichu
11) Cirkusy bez pøíkras  proè cirkus není vhodným místem pro ivot zvíøat (pouze v elektronické
podobì)
12) Ne navtívíte cirkus  plakát pro pøípad, e
do vaeho mìsta zavítá cirkus
13) Pokusy na zvíøatech  údaje o pokusech provádìných na zvíøatech a o moných alternativách
14) Vánoce bez kapra  o dùvodech, proè bychom mìli odmítnout tradièní zabíjení tìdroveèerních kaprù, doplnìno recepty bezmasých
vánoèních jídel
15) Zapálíte si?  o tom, co vechno je spojeno
s kouøením a tabákovým prùmyslem
16) V kadém litru kapka krve  o zloèinných praktikách nadnárodní ropné spoleènosti Shell
17) Zábava? Jak pro koho  argumenty proti
dostihovému sportu, zejména Velké pardubické
steeplechase (pouze v elektronické podobì)

Ze zákulisí NESEHNUTÍ Brno

18) Jídlo bez krutosti  propagace vegetariánství a veganství, informace o týrání zvíøat a dopadech masného prùmyslu na ivotní prostøedí
(pouze v elektronické podobì)
19) Èím se finanèníci nechlubí  fakta o MMF a SB
 argumenty proti Mezinárodnímu mìnovému
fondu a Svìtové bance vydané u pøíleitosti jejich výroèního zasedání v záøí 2000 v Praze (pouze v elektronické podobì)
20) Výroèní zpráva NESEHNUTÍ 1997/1998
21) ABC pøímé akce  právnì aktivistický rádce
pro úèastníky nenásilných akcí obèanské neposlunosti (pouze v elektronické podobì)
22) Hypermarkety  pøíli drahá sleva  o negativních dopadech expanze obøích nákupních øetìzcù
23) Výroèní zpráva NESEHNUTÍ 1999
24) Ekofeminismus  o jednom z proudù feminismu, který nachází souvislost mezi útiskem en
a vykoøisováním pøírody a snaí se o znovuvytvoøení rovnováhy mezi èlovìkem a pøírodou
25) Zaostøeno na hypermarkety  sborník textù
ze
stejnojmenného
semináøe
(pouze
v elektronické podobì)
26) Výroèní zpráva NESEHNUTÍ 2000 (pouze
v elektronické podobì)
27) Den bez konzumu  leták o mezinárodním svátku nenakupování (pouze v elektronické podobì)

abc feminismu
Nási
l
na  í pácha
enác
né
h

233 stran, cena 120 Kè.

Cena enského tìla

Gay a lesbická
Gend
erov
problematika
é st
ereo
typy
nost
s
a
è
u
a so o hnutí
e
i
r
o
éh
Hist istick
n
femi
Mateøství a otcovství

abc feminismu je nejnovìjí kniha NESEHNUTÍ Brno, která srozumitelným, avak kvalitním zpùsobem pøibliuje problematiku enských práv
a feminismu irokému okruhu laické veøejnosti. Výbìr textù odráí nejvýznamnìjí souèasná témata feministického hnutí, jakými jsou postavení eny v rodinì, rovné pøíleitosti v zamìstnání,
postoj spoleènosti k enskému tìlu a enské sexualitì, domácí násilí nebo obchodu se enami.
Pøináí také vysvìtlení problematiky gender nerovnosti ve spoleènosti a v jazyce a souhrnný
pøehled historie enského hnutí.
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28) Stop reklamním materiálùm!  samolepka na
schránku
29) Samolepka SVOBODU TIBETU!
30) Proè rozdáváme jídlo zdarma?  informace
o dùvodech existence kampanì Jídlo místo
zbraní nabízející veganské jídlo pøedevím lidem
bez domova
31) Pøes ulici bezpeènì  leták proti ruení pøechodù pro chodce
32) O hypermarketech veøejnì  aktualizovaná
verze sborníku Zaostøeno na hypermarkety, rozíøená o dalí pøíspìvky
33) enská práva jsou lidská práva  sborník textù
o problematice enských práv
34) Mýtus krásy  o spoleèenském tlaku, který nutí
eny pøizpùsobovat se reklamnímu ideálu krásy
35) Výroèní zpráva NESEHNUTÍ 2001
36) Rovné pøíleitosti en a muù v zamìstnání
 informaèní broura zamìøená na nerovné postavení en na èeském pracovním trhu
37) Rovné pøíleitosti en a muù v zamìstnání
 leták struènì shrnující obsah stejnojmenné broury (viz výe)
38) Rovné pøíleitosti dívek a chlapcù ve vzdìlání
 informaèní broura zamìøená na výuku rovných
pøíleitostí

39) Zastavme obchod se smrtí!  od základù pøedìlaný a na situacii r. 2003 aktualizovaný starí
leták upozoròující na nekalé praktiky zbrojaøských
firem
40) Noví lidé NESEHNUTÍ  monosti, jak se zapojit do èinnosti NESEHNUTÍ Brno
Materiály NESEHNUTÍ mùete sami íøit v knihovnách, knihkupectvích, èajovnách, prodejnách
zdravé výivy, ekocentrech atd., vyrobit z nich
nástìnku ve kole èi v zamìstnání nebo je umístit
do veøejnì pøístupné vývìsní skøíòky. Mùete podle
nich také zpracovat krátký èlánek do místních
novin.

PROÈ

JE DOBRÉ ZALOIT MÍSTNÍ SKUPINU

Rozroste-li se vae aktivita natolik, e budete chtít dìlat nìco víc, je moné zaloit místní
skupinu NESEHNUTÍ. Vyzbrojeni právní subjektivitou se pak mùete sami úèastnit správních øízení, ve kterých jsou dotèeny zájmy ochrany
pøírody (výstavby supermarketù, dálnic, spaloven apod.), nebo vést vlastní lokální kampanì
s cílem zabránit dalí devastaci pøírody.
V rámci kampaní mùete organizovat protestní akce èi poøádat veøejné besedy, na nich se
k øeení konkrétních problémù obce scházejí

obèané. Místní skupina má té právo podávat
trestní oznámení na spoleènosti èi jednotlivce poruující zákony (napø. zákon na ochranu pøírody
a krajiny, na ochranu zvíøat proti týraní, trestní zákon zakazující propagaci rasismu, faismu atd.).
Jako sdruení mùete vytváøet spoleèné projekty s jinými organizacemi, vytváøet a udrovat
dobré kontakty s místní samosprávou, jednat
o dùleitých vìcech s orgány státní správy.
Jako aktivist(k)a NESEHNUTÍ máte monost
usilovat o zmìnu vlastního okolí smìrem ke stavu, kdy se na rozhodování podílejí i ti, kterých se
rozhodnutí týkají. Svou èinností mùete názornì
ukazovat, e odpovìdný vztah k pøírodì i k lidem, který vychází z aktivity zdola a je skrze ni
uskuteèòován, není jen naivním snem utopistù,
ale ji dnes realizovanou praxí.

Tyto peníze nám umoní napø. tisk nových
informaèních materiálù, nasycení dalích bezdomovcù, nákup aktuálních titulù do knihovny
nebo zorganizování budoucích akcí pro veøejnost.
Za jednorázový pøíspìvek 365 Kè na rok vám
bude pravidelnì zasílán informaèní zpravodaj NESEHNUTÍ ALARM a dalí tiskové materiály (letáky,
samolepky, pohlednice). Zároveò vás budeme
informovat o chystaných akcích, které NESEHNUTÍ poøádá. Pøíspìvek mùete uhradit sloenkou
nebo bezhotovostním pøevodem na ná Transparentní úèet u eBanky èíslo 1190794001/2400, a to
v pravidelných splátkách (30 Kè mìsíènì nebo
90 Kè ètvrtletnì). V obou pøípadech vás prosíme o vyplnìní pøiloené návratky sympatizanta/
sympatizantky a její zaslání zpìt na nai adresu.

PODPOØTE

Podpoøit nás také mùete zakoupením benefièní
samolepky:
F Podporuji NESEHNUTÍ 50,- Kè
F Podporuji NESEHNUTÍ 100,- Kè

NÁS FINANÈNÌ

I pøesto, e aktivity NESEHNUTÍ stojí z velké èásti
na práci neplacených dobrovolníkù a dobrovolnic, je nae èinnost do velké míry závislá na finanèní podpoøe naich pøíznivcù. Staòte se jedním z nich. Podpoøte nás èástkou 1 Kè dennì
a staòte se tak sympatizantem èi sympatizantkou
NESEHNUTÍ.
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NEzávislé Sociálnì Ekologické HNUTÍ
NESEHNUTÍ
Místní skupina Brno

Údolní 44, 602 00 Brno
tel./fax: 543 245 342, tel.: 543 245 344
e-mail: nesehnuti.brno@email.cz

Místní skupina Boskovice

P. O. Box 30, 680 01 Boskovice
e-mail: nesehnuti.boskovice@seznam.cz

Místní skupina Pøíbram

P. O. Box 3, 262 42 Romitál p. Tøemínem
e-mail: nesehnuti.pribram@email.cz

Místní skupina Zlín

3.kvìtna 735, 763 12 Vizovice

Místní skupina Trutnov

Rozmarýnova 448, 541 02 Trutnov
e-mail: nesehnuti.trutnov@seznam.cz

FINANÈNÍ ZPRÁVA  PØÍJMY
Zùstatek z roku 2002
DEV Lipka
Nadace Open Society Fund
Nadace Partnerství
Nadace VIA
Rosa, o. s.
Sasakawa Peace Foundation
Velvyslanectví Nizozemského království (MATRA-KAP)
X-Y Solidariteitsfonds
Tomá Hakr
Andrea Rezková
Michaela Barová
Ostatní dárci
Úroky

CELKEM

495
51
210
132

200
600
000
000
700
10 000
189 100
142 400
77 000
5 000
2 500
1 000
30 900
700

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

1 348 100 Kè
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FINANÈNÍ ZPRÁVA  VÝDAJE
Tisk informaèních materiálù
Odborná literatura + monitoring tisku
Kanceláøské potøeby
Materiální výdaje
Nákup PC + software
Mzdové náklady
Honoráøe lektorù/-ek
Honoráøe externistù/-ek
Zákonné odvody z mezd
Audit + evaluace
Cestovné
Potovné
Kopírovací práce
Fotopráce + fotomateriál
Telekomunikaèní poplatky + internet
Nájem a provozní náklady
Drobný majetek (vybavení kanceláøe)
Potraviny a obèerstvení
Ostatní výdaje a sluby
Bankovní poplatky

CELKEM

103 300
19 400
31 700
14 700
29 000
163 700
16 400
94 400
57 300
28 500
41 100
23 100
19 300
10 600
101 200
76 400
7 400
23 600
32 800
4 000

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

897 900 Kè

Zùstatek 450 200 Kè je vázán na realizaci projektù probíhajících i v roce 2004.
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> NESEHNUTÍ Brno
An independent social-environmental movement
NESEHNUTÍ was founded in the fall 1997 in Brno
with the goal of being actively involved in human
rights, environment and animal rights related issues. The local group is currently leading several
long-term campaigns in selected areas of focus.
In addition to that we initiate various ad hoc or
short term projects in reaction to current events or
participate in such activities initiated by other
organizations.

HUMAN RIGHTS
ARMS OR HUMAN RIGHTS?
The focus of our antimilitaristic activities is to
bring attention to the questionable arms exports
from the Czech Republic. We monitor weapon
exports from the Czech Republic carefully and
almost every month we notice very questionable
exports i.e. to countries with civil wars underway
where governments practice state terror against
its citizens etc, says the campaign coordinator Milan tefanec. NESEHNUTÍ tries to initiate

a public discussion of this issue and want to break through the information blockade of the
Czech ministries concerning the weapon exports. The main goal is to encourage a ban on
exports into countries where arms could be used
to violate human rights. In 2003 were organized
a number of protest rallies and awareness raising events  demonstrations in front of the Ministry of Industry and Trade, lectures at schools,
activities against the arms fair IDET and other.
The most significant was the rally in front of the
building of the Ministry of Industry and Trade in
Prague. While approximately 15 activists, with
banners, held a protest gathering at the entrance of the building, two other people repelled
down above the entrance and hung a banner
Czech arms kill in Yemen, Sri Lanka, Zimbabwe,
Algeria, Angola, Syria and Columbia. NESEHNUTÍ has been very successful at bringing the issue
to the attention of the mainstream media (TV,
press and radio).
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WOMENS RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS
The campaign inspects the traditional division of the male and female role in society and
related issues. Activists of NESEHNUTÍ are trying to
shift the discussion of feminism, womens rights
and gender studies from the academic circles to
everyday life. The core of the campaign in 2003
was a series of 6 seminars on womens rights. The
seminars were in big demand. They covered topics from feminist history to gender role and stereotypes discussion, violence against women,
equal treatment from employers, ecofeminism
and international womens movements. In the
spring were published two new publications
 Equal employment opportunities for men and
women and Equal educational opportunities
for girls and boys. NESEHNUTÍ joined 10 other
non-profit organizations from various regions in
the Czech Republic in Campaign against domestic violence against women. The goal of
the campaign was to increase awareness of
domestic violence phenomenon and to strengthen the attitude of its unacceptability. Educational events for the public were held throughout the year.
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FOOD NOT BOMBS
Each year billions of dollars are spent on
new and more effective arms while millions of
people around the world go hungry. To raise
awareness of the issue we regularly distribute
free food to the needy. We also want to draw
attention to the value of compassion and altruistic help, says Duan Rosenbaum about the
Food not Bombs campaign. NESEHNUTÍ distribute a vegan meal in Brno downtown once
a month attracting the attention of homeless
and socially impaired people. Apart from the
food distribution activists also organize many
other events in cooperation with an association Nový prostor (New Space) in Brno with the
goal of helping homeless people develop normal social contacts (movie projections, Christmas parties etc.).
OTHER PROJECTS
In early spring NESEHNUTÍ organized its second
demonstration against the war in Iraq in cooperation with other Brno-based organizations (the
first one was held in February). NESEHNUTÍ was
one of the co-organizers of the 5th festival of
documentary films festival One World, which
takes place in Brno in mid-April and whose main

NESEHNUTÍs Food not bombs action in Brno.
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organizer is the Èlovìk v tísni (People in need)
foundation. Two of the NESEHNUTÍ activists
were selected as independent OBSE monitors
of the October presidential elections in Azerbaijan. They were able to give an independent testimony of the manipulated elections.
During the week on December 8 till 13 the first
annual festival called The Days of Caucasus
took place in Brno. The goal of the festival was
to present the rich history and culture of the
nations of the Caucasus region and its current
problems to the public. As part of the festival
four public discussions were held, as well as
three tastings of traditional meals, screening
of documentary films, photographic exhibition, concert of ethnic music and protest rally in
front of the Russian Embassy in Brno. The purpose of the protest rally was to draw the attention of the Czech public to the scandalous case when of a group of about 60
Chechnya refugees was expatriated from the
Czech Republic after their application for asylum was denied. Thanks to close relationship
with the Chechnya refugees placed in the
refugee camp in Zastávka u Brna NESEHNUTÍ
started organizing regular Saturday morning

activities for children. On these days a group of
volunteers prepares a program of games, contests
and interest groups for children of the foreigners
applying for asylum in the Czech Republic.

ENVIRONMENT
FOCUS ON HYPERMARKETS
We believe it is very important to provide
informational support to those who decide to
resist further building of hyper and supermarkets in their municipalities, says Filip Fuchs, one
of the coordinators of the campaign. In Brno NESEHNUTÍ regularly attends planning committee meetings for new building projects. Elsewhere, activists
provide legal advice. In the spring of 2003 a Japanese Sasakawa Peace Foundation evaluated the
project Public discussion of hypermarkets as the
best environmental project in the Czech Republic.
An exhibition created by NESEHNUTI toured the
Czech and Slovak Republics the whole year bringing to the public information about the negative
impact of hyper and supermarkets. Recently we
have noticed an increased media demand for the
campaign outputs, information and commentaries
on various controversial cases.

CROSSING THE ROAD SAFELY
In 2003 we have continued our activities
aimed at stopping the process of abolishing of
crosswalks in Brno and their re-introduction in places where pedestrians frequently cross roads.
Foundation Nadace Partnerství awarded this
campaign as the project of the month. The first
event of the campaign was a January seminar
which brought together traffic experts from both
governmental institutions and non-governmental
organizations to enable a discussion of means to
ensure pedestrian safety. In September, during
a week of awareness raising of the negative aspects of automobile use NESEHNUTÍ submitted
a petition requesting that the abolishing of
crosswalks is reconsidered. Drawing attention to
this problem was a goal of a protest cyclo-ride
organized by NESEHNUTÍ and other Brno organizations on the Car-free Day.
SAFE THE WILSON FOREST
At the end of 2002 NESEHNUTÍ joined the dispute about a potential reconstruction and enlargement of a ski slope in the Wilson forest. This
would mean logging 560 trees. In the spring NESEHNUTÍ initiated the formation of an informal
Coalition to Safe the Wilson Forest where toge-

ther with other organizations tried to have the
plans squelched for good. On March 22 a celebration of the first day of the spring was held
there. During the celebration paper trees were
symbolically planted in the area of the current
neglected ski slope. Contests for children and
a guided nature walk were held. New live trees
were planted right by the ski slope. At the end of
2003 it was almost certain that the plans for reconstruction of the slope had been abandoned and alternative locations were being discussed.
OTHER ACTIVITIES
NESEHNUTÍ have continued to coordinate the
project Brno Traffic Circle which brings together
traffic experts and environmental organizations
and participates in various traffic issues in Brno.
In 2003 a local Brno group organized a total of
7 theme nights together with NESEHNUTÍ during
which interesting environmental and human
rights related films were screened, followed by
a discussion. In 2003 NESEHNUTÍ Brno ran a theme public library and continue to publish
a newsletter ALARM every 2-3 months with
a print run in edition of 250-300 pieces.
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> NESEHNUTÍ Boskovice
The functioning of the local group Boskovice in
2003 was affected by a departure of several
activists from the group. On the positive note they
have managed to find a space for our meetings 
Klubík centre on the Plaèkova street every third
Sunday in a month (11:00 a.m.).

Human rights
WOMENS DAY
On March 8 the Boskovice chapter of
NESEHNUTÍ prepared posters How to Enjoy Your
Woman. The posters contained eight entertaining suggestions for women and men on how
to free themselves from preconceptions of
traditional roles of men and women in society.
Activists published an article on the history and
the meaning of the International Womens Day
and on the status of respecting womens rights
around the world in the local newspaper. A party
directed by women and with the most women
performers too took place in the local music club
Sklepy.

ONE WORLD
In November the first annual festival One
World took place in Boskovice. The screenings
lasted for 3 days and had a sub-title WomanWorld-Family. NESEHNUTÍ Boskovice contributed
by organizing an exhibition of photographs
called Pictures of War and facilitating a forum
with Milan tefanec from NESEHNUTÍ Brno about
the situation in Chechnya.

Environment
ECO-HIKE
Together with a local streetworker and Klubík
centre was organized a hike over Boskovice tourist
trails in April during which people picked garbage
along the trails.
CAR-FREE DAY
Car-free Day took place as part of the Healthy
City of Boskovice project. Activists from NESEHNUTÍ
took part in a cycling tour on local bike rails
organized by the Czech Tourist Club.

SAVE KAILÁS
NESEHNUTÍ Boskovice supported a campaign of
Lungta society to save Tibets holy mountain Kailás.
They managed to obtain nearly sixty signatures on
petition postcards that appeal to UNESCO
representatives to proclaim the mountain one of the
worlds natural legacies and prevent a construction
of a highway that the Chinese government plans to
build in order to raise its profit from the tourism.

Animal rights
WHY ANIMAL RIGHTS?
During the year activists held 2 lectures on animal
rights and vegetarianism. The first one took place in
the Klubík centre under the title Animal Graveyard
and Why Animal Rights? in April. The second one
was based on an invitation from a Special School
and Childrens Home Boskovice for children at the
primary school in December. The lectures were
accompanied by a screening of a documentary film
made by Association for Protection of Farm Animals
from Prostìjov. Vegetarian snacks were served during
the program.
DAYS OF VEGETARIANISM
For the third time in a row NESEHNUTÍ along
with friends from Yoga Association Blansko and

with a financial support from the Healthy City of
Boskovice project, participated in the October
celebrations of vegetarianism. On October 1
(International Day of Vegetarianism) activists set
up an info stall on the Boskovice square offering
meatless spreads and informational leaflets. In
three restaurants were arranged offers of
vegetarian specials menu for discount prices.
Days of Vegetarianism were completed on
October 9 by a Goulash potluck with a sub-title
How vegetarians live containing forum with
vegetarian-guests and offer of vegan goulash.
FESTIVALS
In 2002 NESEHNUTÍ organised a number of info
stalls with a materials about human rights,
environment and animal rights. Along with the
information vegan spreads were offered.
NESEHNUTÍ operated the info stalls during a Day
of Earth in Blansko, a cultural festival Boskovice
2003 in July and at a festival 3+1 in Letovice at
the end of summer. There they also presented an
anti-war photo-exhibition and won a price for the
second best non-profit organisation at the festival.
One of the fundraising activities of the local group
is a sale of vegan baguettes in a local music club
Sklepy.
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> NESEHNUTÍ Pøíbram
Human rights

Environment

A DAY FOR TIBET
On March 10 a traditional Day for Tibet took
place in Pøíbram. Activists played music on the
street, offered tibetian tea and created big
mandala for Tibet.

CLEAN-UP PROJECTS
Throughout the whole year activists of
NESEHNUTÍ Pøíbram organized several cleanings
of illegal dumps. By one of them activists started
cooperation with the municipal office in Chrást
and has turned the clean up projects into regular
events since then. These involved surrounding
fields, meadows, forests and edges of roads that
get poluted by insufficiently secured waste
collecting trucks. The municipal office addressed
this problem by imposing stricter regulations on
the company operating waste collection. In
March activists participated in burning of wooden
sticks in cooperation with Forestry Pøíbram. In April
they took part in tree planting project around the
town in cooperation with the Waldorf School
again.

ONE WORLD ECHO
NESEHNUTÍ and a local high school organized
a festival of documentary films One World at the
cinema-cafe from March 10 to March 15. Film
screenings were accompanied by discussions
and a concerts of art schools in Pøíbram.
DAYS FOR AFRICA
Some of the NESEHNUTÍ activists together with
a tea-house Club on Earth helped organize
a seminary Days for Africa in the autumn. Experts
on African culture, languages and ethnicity
gave presentations. There were also discussions,
drumming workshop and an ethno-concert in
Junior Club Pøíbram.
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LETS

ECO-RIDE
In mid May members of NESEHNUTÍ as well as
its supporters and pupils of the Waldorf School

participated in a bike ride
through
Pøíbram
and
its
surroundings.
DAY OF MUSIC
Last years Day of Music in Pøíbram
held on June 20 had a subtitle
Day of Music and Environment.
In the morning the Waldorf School
participated in a clean up of an
illegal dump at Svatá Hora. In the
afternoon several local bands
per formed at various popular
locations around town.

Day for Tibet in Pøíbram.
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> NESEHNUTÍ Trutnov
The Trutnov chapter of NESEHNUTÍ was
founded in August 2003.
DAY

OF EARTH
Even prior to the official establishment of the
local NESEHNUTI chapter Trutnov activists had
participated in the so called Igelitiáda together
with the Czechoslovak Husit Church. Igelitiáda
is a well established tradition of a spring cleaning
of the river Úpa. Last year a total of 150 people
participated in Trutnov and Úpice.

SUMMER FESTIVALS
Another of the projects activists participated
in was a music and theatre festival for the
vicarage and the church in Horní Marov
Slunovrat 2003. Proceeds from the festival was
contributed towards a project of the Center for
Environmental Education and Ethics Sever and
the House for Restoration of Customs,
Environment and Culture Dotek. At the festival
of music and theatre Pecka 2003 that took
place near Nová Paka NESEHNUTÍ introduced its
activities at an info stall.

CAR-FREE DAY
NESEHNUTÍ Trutnov celebrated the Car-free
Day by organizing a bike ride through the town
during which were distributed leaflets and stickers
informing about the negative aspects of
automobile use.

> NESEHNUTÍ Zlín
Human rights
MARO PERFORMS IN ZLÍN
The Zlín chapter of NESEHNUTÍ opened the
year 2003 with organizing a concert of
a Chechnya childrens dance group Maro. With
a support from the director of the Big Cinema
and a few other local interest groups activists
prepared an interesting program not only for the
visitors of the concert but also for the performers.
Children had the opportunity to visit the Zlín film
studios and screening of several films. They also
met with the Chief of the Zlín county. Over 800
people came to see Maro performation. They
also had an opportunity to visit an exhibition of
photographs of Iva Zímová and an exhibition
of Chechnya children´s art. NESEHNUTÍ collected
nearly CZK 15 000 on donations which were sent
to support the citizens of Grozny, the Chechnya
capital struggling with war.
FOOD NOT BOMBS
At the beginning of March NESEHNUTÍ Zlín
launched its the first Food not Bombs action.

They prepared 50 doses of meal from donations
from local small businesses. Along with the food
were distributed leaflets informing about this
project. Gradually the distribution of food
became a regular event and now activists
distribute food at the local bus station every first
Friday in a month. They use this opportunity to
recruit new distributors of the The New Space
magazine which had until then been
unavailable in Zlín too.
DAY FOR TIBET
Four Days for Tibet in Uherské Hraditì
commemorated the anniversary of the
occupation of Tibet. NESEHNUTÍ organized an
exhibition of photographs and offered information
leaflets in the student´s club at the local high
school. There was also screening of movies of the
People in need foundation and music
performances. The Zlín Magistrate joined the Flag
for Tibet campaign and put up the tibetian flag
at the City Hall.
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AGAINST THE WAR
Zlín participated in the international protests
against the war in Iraq. NESEHNUTÍ organized
a Day for the Victims of War in Chechnya.
Journalist Petra Procházková and an activist
Jana Hradílková came from the Prague
association Berkat to give lectures and there was
a screening of a film Chechnya lullaby.

Environment
DAY

OF EARTH
With a support of the environmental
department of the Zlín Magistrate Eco-market was
organized as part of the Day of Earth celebration
on April 18. A number of eco-product´s producers
and merchants participated. There were
demonstrations of handicrafts and presentations
of Children of the Earth and NESEHNUTÍ too. One
of the focuses was promotion of waste recycling.
For children were prepared number of various
games.

CLEAN-UP PROJECTS
During April and May activists of NESEHNUTÍ
Zlín organized several walks around the city and
cleaned several waterholes and a drinking water
tank in Sluovice and Nové Dvory.

CAR-FREE DAY
Together with the Children of Earth Zlín
NESEHNUTÍ organized a day of contests for
children on September 16 with the goal of
promoting ecological means of transport. This was
followed by a bike ride through the city during
which were distributed leaflets with an appeal
Leave the car at home. Activists presented the
City Hall with a bike rack in order to remind of the
lack of those in the streets of the city. However, to
date not even the one they donated has been
installed in front of the building.

Animal rights
INFORMATION STALL
Together with the Association for Protection
of Farm Animals (OHZ) from Prostìjov the local
group set up an info stall offering information
about fur farms and treatment of laboratory
animals. There was also an exhibition of
photographs from Czech fur farms at the info stall.
Visitors were offered the opportunity to sign
a petition requesting a ban on fur farms in the
Czech Republic and to sample vegan spreads
and beauty products not tested on animals.

DAY FOR LABORATORY ANIMALS
Day for Laboratory Animals was organized by NESEHNUTÍ and OHZ. They set up an info stall at
the square displaying photographic documentation of suffering inflicted upon animals in laboratories.
There was a petition against animal testing available at the stall for visitors to sign.
FUNDRAISING CONCERT
On May 24 a ska-reggae festival took place in Holeov with a purpose of fundraising for NESEHNUTÍ
Zlín. The concert was organized in cooperation with Friends of Art Society (SPU99) from Holeov. As part
of the event a film from the archive of People in need foundation called Life and Debt was
screened.
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KNIHOVNA NESEHNUTÍ
lidská práva
feminismus a gender studies
ivotní prostøedí
ochrana zvíøat

Pùjèujeme kníky od autorù a autorek jako N. Chomsky,
J. Keller, P. Singer, H. Librová, M. Tikkänen, E. F. Schumacher,
J. Mander, V. Woolfová a dalí. Èasopisy Sedmá generace,
ASPEKT, Car Busters, Konfrontace, Different Life, Tibetské
listy nebo Animal S.O.S. (kompletní seznam s více ne
400 tituly si mùete prohlédnout na naich
internetových stránkách). Otevøeno kadé pondìlí
a støedu od 10:00 do 12:00 a od 16:00 do 18:00
NESEHNUTÍ, Údolní 44, 602 00 Brno, tel.: 543 245 342
e-mail: nesehnuti.brno@email.cz, http://nesehnuti.ecn.cz

