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V roce 2006...
Dostává se vám do rukou výroční zprá-

va o činnosti Nezávislého Sociálně Ekolo-
gického HNUTÍ - NESEHNUTÍ. Občanské 
sdružení NESEHNUTÍ i v roce 2006 pokra-
čovalo ve svých aktivitách zaměřených na 
ochranu a podporu lidských práv, ochra-
nu životního prostředí a práv zvířat.

S činností jednotlivých dlouhodobých 
kampaní i s aktivitami projektů krátkodo-
bějšího charakteru se podrobněji sezná-
míte dále. Můžete se těšit na informace 
o tom, jak jsme realizovali osvětové a in-
formačně-poradenské aktivity zaměřené 
na ženská práva či pořádali volnočasové 
a multikulturní aktivity pro uprchlíky 
a uprchlice. K propagaci lidských práv 
směřovalo i další vydávání uprchlického 
čtvrtletníku PŘES. V roce 2006 jsme také 
rozšířili osvětové aktivity propagující myš-
lenku antimilitarismu, zapojovali jsme se 
- konkrétně či poradensky - do řešení růz-
ných případů ohrožení životního prostře-
dí, či jednali s úřady v kauzách týkajících 
se výstavby nových hypermarketů. Také 
jsme rozdávali jídlo lidem bez domova a 
sociálně potřebným, znovu rozběhli kam-
paň za práva zvířat, rozšířili knihovnu, po-

řádali informační stánky, a v nové podobě 
začali vydávat čtvrtletník Alarm.

I v roce 2006 jsme pokračovali v or-
ganizování tzv. Večerů s NESEHNUTÍm, 
putování tematických výstav, realizaci 
přednášek a besed, vydávání brožur, letá-
ků či distribuci tematických materiálů a 
předmětů. Kromě dlouhodobých kampaní 
jsme se zabývali i dalšími projekty, jako 
jsou podpora lidských práv v bývalém So-
větském svazu nebo spolupráce s Fakul-
tou sociálních studií zaměřená na podpo-
ru transformačních procesů v Bělorusku.

V roce 2006 byla naše činnost často 
oceněna v podobě zájmu návštěvníků 
a návštěvnic akcí či poradenských cen-
ter, zapojováním dobrovolníků a dobro-
volnic do aktivit nebo prostřednictvím 
finanční podpory. Věříme, že se nám
tak podařilo zvýšit informovanost a 
podporu veřejnosti pro oblast lidských 
práv, ekologie, práv zvířat, sociálních 
problémů a pro hledání souvislostí mezi 
těmito oblastmi.

Děkujeme za přízeň a zájem, který jste 
nám v loňském roce projevili a těšíme se 
na setkání s vámi v roce 2007.
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The Year 2006
You are reading the Annual Report in 

the activities of NESEHNUTÍ (Independent 
Socio Social-Ecological Movement). The 
non-governmental and non-profit organiza-
tion, NESEHNUTÍ, carried on with activities 
focused on the promotion and protection 
of human rights, environmental protection 
and animal rights activism.

Looking through this document, you will 
get to know the activities we carried out 
within particular long-term campaigns as 
well as those included in our short-term 

projects. You can expect some interesting 
information on how we conducted aware-
ness-raising activities and provided advi-
sory service on the promotion of women’s 
rights; you can learn about leisure activities 
and multicultural events organized for re-
fugees and get to know interesting facts 
about the new issues of the PŘES magazine 
published quarterly dedicated to refugee 
issues which focused on further promotion 
of human rights. In addition, we extended 
the scope of our activities promoting anti-
militaristic views; providing advisory eco-
-counselling service or taking an active part, 
we dealt with a range of issues and events 
that affect the environment. The NESEHNU-
TÍ organization started debates with local 
authorities over the issue of mushrooming 
hypermarkets; the NESEHNUTÍ distributed 
food to the homeless and those in need, 
and started to lead a campaign for the pro-
tection of animal rights. Furthermore, the 

collection of our library has grown, we held 
information points and the Alarm magazi-
ne published quarterly has gone through 
a number of changes. You can learn about 
all the above mentioned developments in 
this report.

In the year 2006, we also carried on with 
organizing “Evening Encounters with NE-
SEHNUTÍ” as well as travelling exhibitions, 
lectures and discussion evenings; information 
brochures were published and distributed to-
gether with new leaflets and other thematic

materials. Apart from long-term campaigns, 
we also got involved in other projects, such 
as promotion of human rights in the former 
Soviet Union or cooperation with the Faculty 
of Social Studies, Masaryk University, Brno, a 
project which is focused on the processes of 
transformation in Belarus.

Our activities in the year 2006 were re-
warded by public attention paid to either 
the events organised by the NESEHNUTÍ 
organization or to our advisory services; we 
also feel rewarded by the participation of 
volunteers in our activities, last but not le-
ast comes the financial support. We stron-
gly believe that we successfully managed to 
promote the public awareness in the areas 
of human rights, ecology, animal rights and 
social issues, notwithstanding the sear-
ching for links between these issues.

The NESEHNUTÍ organisation appreciates 
all supporters’ attention and encourage-
ment. We look forward to new encounters 
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Zbraně, nebo lidská práva
I v roce 2006 antimilitaristická kampaň 

NESEHNUTÍ reagovala na informace o čes-
kých vývozech zbraní. Hned na začátku 
roku jsme komentovali Výroční zprávu Mi-
nisterstva zahraničních věcí ČR o českém 
zbrojním exportu za rok 2004, která opět 
dokazovala pravdivost našich tvrzení, že 
ČR svými vývozy zbraní napomáhá potla-
čování lidských práv. V roce 2004 zbraně 
z ČR např. pomáhaly diktátorskému re-
žimu v Uzbekistánu či komunistickému 
režimu v Číně, napomáhaly válečnému 
běsnění na Srí Lance či mohly skončit  
v rukou dětských vojáků na Filipínách.  
V polovině roku ministerstvo zahraničních 
věcí vydává další zprávu o zbrojním ex-
portu (tentokrát za rok 2005). I tentokrát 
analyzujeme v ní obsažené informace a 
zejména její tvrzení, že odpovídající kont-
rola českých zbrojních exportů je zajiště-
na tím, že většina vývozů z ČR je určena 
ozbrojeným složkám státní správy. Upo-
zorňujeme na fakt, že se souhlasem státu 
zbraně z ČR mohou při mimosoudních 
popravách používat státní bezpečnostní 
složky v Angole, při střelbě do demon-
strací policisté v Egyptě, stejně tak dobře 
slouží vojenskému režimu v Pákistánu či 
komunistické vládě Vietnamu. 

Zabývali jsme se také kritikou prodeje 
zbraní ze skladů ministerstva obrany, které 
opět nabízelo k odkupu klasické vybavení 
teroristických skupin – samopaly, kulome-
ty, granátomety, pancéřové střely ad.

Zástupce NESEHNUTÍ se zúčastnil i jed-
nání Výboru pro zahraniční věci, obranu 
a bezpečnost Senátu ČR. Zde se podařilo 
prosadit do stanoviska senátního výboru 
k Návrhu strategie EU pro boj proti ne-
dovolenému hromadění ručních palných 
a lehkých zbraní a proti nedovolenému 
obchodování s nimi doporučení Vládě ČR, 
týkající se novely zákona o zahraničním 
obchodu s vojenským materiálem.

V rámci naší antimilitaristické kampaně 
proběhlo několik veřejných besed či před-
náška pro studenty Fakulty sociálních 
studií. Putovala též naše fotografická
výstava. Aktualizovali jsme též specializo-
vané webové stránky či poskytovaly vyjá-
dření zástupcům sdělovacích prostředků. 
Ve společném projektu s Amnesty Inter-
national a Ekumenickou akademií jsme 
se věnovali též lobbyingovým aktivitám  
s cílem prosadit principy veřejné kontroly 
zbrojního obchodu.

Více informací na
http://zbrane.ecn.cz
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Arms or Human Rights
During the year 2006, the NESEHNUTÍ 

campaign which promotes antimilita-
rist views reacted to information on the 
Czech arms exports. As early as the begin-
ning of the year 2006, we commented on 
the Annual Report of the Czech Ministry 
of Foreign Affairs on the Export Control 
in the Area of Foreign Trade with Military 
Equipment for the Year 2004. Again, this 
report proved we are right in claiming 
that by arms exports the Czech Republic 
takes part in oppression of human rights. 
To document this statement, let us just 
briefly summarize to which countries
the Czech arms were exported in 2004: 
the dictator regime in Uzbekistan and 
communist regime in China; the expor-
ted arms were used to whip up the war 
frenzy in Sri Lanka, the Czech arms may 
have been carried by child soldiers in the 
Philippines.

In June 2006, the Czech Ministry of 
Foreign Affairs published another An-
nual Report on Export Control of Military 
Equipment for the Year 2005. This time, 
we provide a content analysis of this 
report. Above all, we question the state-
ment that the majority of exports from 
the Czech Republic are addressed to go-
vernment-sponsored armed forces which 
should ensure an adequate control. The 
NESEHNUTÍ organization is warning that 
the Czech arms may be utilized in extraju-
dicial executions by the national security 
forces in Angola; they may be used in the 
police gunfire against demon-
strations in Egypt; they may as 
well serve the military regime 
in Pakistan or the communist 
government in Vietnam.

We also became involved in 
the criticism of arms sales of 
the Czech Ministry of Defence. 
The Czech Ministry of Defence 

offered for sale the “usual equipment” of 
terrorist groups: submachine guns, ma-
chine-guns, grenade launchers, tank for-
ces and so forth.

A delegate for NESEHNUTÍ participated 
in a negotiation of the Committee on Fo-
reign Affairs, Defence and Security of the 
Senate of the Parliament of the Czech Re-
public. Our delegate managed to include 
a recommendation for the government 
into the Statement of the Senate Com-
mittee on The Suggestion for EU Strategy 
on the Fight against Unlawful Accumu-
lation of Small Arms and Light Weapons 
and against Unlawful Trading with Them. 
It is concerned with an amendment of act 
on the foreign trade with military equip-
ment. 

Our campaign promoting antimilitarism 
also involved several discussion meetings, 
as well as a lecture for the students of the 
Faculty of Social Studies, Masaryk Univer-
sity, Brno. We also organised a travelling 
photographic exhibition. Furthermore, 
we maintain an up-to-date website and 
communicate with the media. In a project 
which is run together with Amnesty Inter-
national and the Ecumenical Academy, we 
participated in a number of lobbying ac-
tivities, the aim of which is to enforce the 
principles of public control that should 
govern the arms trade. 

For further information:
http://zbrane.ecn.cz
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Ekologická poradna
Na Ekoporadnu směřovalo v roce 2006 

celkem 361 dotazů a žádostí o pomoc  
v oblasti životního prostředí a jeho ochra-
ny. Většina lidí použila pro kontakt e-mail, 
většina klientů a klientek byla z řad veřej-
nosti, dotazy a žádosti se týkaly nejvíce 
účasti veřejnosti v rozhodování a ochrany 
přírody a životního prostředí. Některé do-
tazy přerostly v dlouhodobou spolupráci 
na řešení problému. 
Jedním z úspěšných případů je zastavení 

plánů na vznik supermarketu, kterému měl 
za oběť padnout historický kulturní dům 
ze začátku 20. století i se zahradou plnou 
nádherných vzrostlých stromů, ve městě 
Bílovec na severu Moravy. Dům i zahradu 
zachránila zejména aktivita místního ob-
čana, který se opíral o rady a konzultace 
Ekoporadny NESEHNUTÍ. Místním se po-
dařilo dosáhnout i usnesení zastupitelstva  
o neprodání objektu a pozemku a o ochraně 
historického objektu i stromů. 
Ekoporadna v roce 2006 roz-

šířila svoje aktivity o webové 
stránky http://ekobrana.cz. 
Na nich mají občané a ob-
čanky z Jihomoravského kraje 
možnost hlouběji se informo-
vat a zapojit se do rozhodová-
ní o projektech, které mohou 
zásadním způsobem ovlivnit 
jejich životní prostředí. Vznik-
la a funguje také pracovní 
skupina k novému Územnímu 
plánu Brna (ÚP), která se za-

měřuje na témata ovzduší, hluk, doprava 
a nákupní centra. Skupina podala připo-
mínky k zadání ÚP a vytvořila odborný 
materiál i leták pro veřejnost.
V roce 2006 probíhal i monitoring dodr-

žování zákonů o účasti veřejnosti v rozho-
dovacích procesech o životním prostředí 
–aktivita byla směřována na všechny 
úřady městských částí Brna, Magistrát 
města Brna a Krajský úřad Jihomoravské-
ho kraje.   Byl vydán i praktický leták pro 
občany a občanky o účasti v rozhodování 
o životním prostředí.    
Pomoc Ekoporadna poskytuje bezplatně 

prostřednictvím telefonu, e-mailu, we-
bového rozhraní anebo prostřednictvím 
osobních konzultací v naší kanceláři 
(středa 10-12 a 16-18 hodin nebo po 
předchozí domluvě i jindy).
Více informací na 
http://ekobrana.cz

Stezka u Brněnské přehrady
Na podzim 2006 jsme opět opra-

vili naučnou stezku „Brněnská pře-
hrada, jak ji neznáte“. Stezka o šesti 
tabulích se zaměřuje na přírodní 
zajímavosti okolí Brněnské přehrady 

a na možná ekologická nebezpečí, 
která jí hrozí.  

Více informací na: 
http://stezka.nesehnuti.cz
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Eco-counselling Office
In 2006, the Eco-counselling Office de-

alt with 361 enquiries and demands for 
help in the area of living environment and 
its protection. On the whole, the most fre-
quent way of contacting us was by email, 
with most clients from the public. Simi-
larly, the enquiries and demands were 
concerned with, for the most part, parti-
cipation in the decision-making process 
and the protection of the living environ-
ment. There were some enquiries which 
developed into a long-term cooperation 
in problem-solving. 

One of successfully deat with issues re-
sulted in stopping projects for building a 
new supermarket, originally designed in 
the place of a historic building of a cul-
tural centre form the beginning of the 
20th century including the garden, full 
of beautiful trees in the town of Bílovec, 
Northern Moravia. Both the building and 
the garden were rescued thanks to activi-
ties of a local citizen who used help of the 
NESEHNUTÍ Eco-counselling Office. The
local citizens also managed to make the 
local bodies administer that the building 
and the plot shall not be sold. Moreover, 
both the historic building and the trees 
are now a historic preservation. 

In 2006, the Eco-counselling Office
extended its activities to a new website 
http://ekobrana.cz. The public of the Re-

gion of South Moravia may obtain further 
information and participate in the decisi-
on-making process of new projects which 
are likely to affect substantially their li-
ving environment. In addition, there is a 
new working group dealing with the new 
Municipal Plan of the City of Brno (MP), 
which focuses on the topics of air-quality, 
noise, traffic and shopping centres. The
group has submitted a list of comments 
on the specification of the MP and made
information materials including a leaflet
to inform the public.

The state of how the local authorities 
abide with the law on the public partici-
pation in the decision-making processes 
concerning the living environment was 
monitored during the year 2006. Activities 
were directed towards all elected bodies 
of the city of Brno districts, as well as the 
Brno City Office and the South Moravian
Regional Office. We published a leaflet
informing the public on their right to par-
ticipate in the decision-making processes 
concerning the living environment. 

The services of our Eco-counselling Of-
fice are free of charge. We provide help
and information by email, website, or in 
person (Weds 10am-12pm and 4pm-6pm 
or by appointment).

For further information: 
http://ekobrana.cz

In autumn 2006 we repaired a discovery 
trail “Brno Lake, What You Don’t Know.” 

The trail includes six boards focusing on 
interesting sites of natural beauty around 
the Brno Water Reservoir and the ecologi-
cal dangers threatening it.

For further information:  
   http://stezka.nesehnuti.cz

Discovery Trail  
along the Brno Water Reservoir
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Bezpečí pro uprchlíky
Skončil čtvrtý rok, v němž jsme se věno-

vali příchozím, kteří u nás hledají bezpečí 
nového domova. 

Trvalkami v naší kampani jsou každo-
týdenní volnočasové aktivity pro děti v 
uprchlických táborech, besedy o uprchlic-
ké problematice na SŠ a vydávání uprch-
lického čtvrtletníku PŘES. 

Vedle zmíněných aktivit se v kampani 
objevily odvážné novinky. Tou nejodvážněj-
ší je zatím asistence žadatelům o azyl při 
hledání legálního zaměstnání. Někdy vinou 
legislativních překážek, jindy nedokonalé 
češtiny žadatelů, či xenofobii některých za-
městnavatelů je to aktivita zatím nejtěžší. 

Několika rodinám, které dostaly azyl, 
jsme pomáhali zařizovat přidělený inte-
grační byt. Od spřízněných lidí jsme sehnali 
nábytek a z peněz kampaně jsme zaplatili 
odvoz do nového bytu. Podobně také ně-
kolikrát ročně vozíme do tábora oblečení, 
hračky, plínky pro malé děti apod.

Jednou z dalších novinek bylo doučová-
ní Ayat S. a Mohameda S. z Palestiny. Díky 
němu mohli oba přestoupit do vyššího 
ročníku a nyní se připravují na přijímací 
zkoušky na SŠ. 

Nejmasovějšími aktivitami se staly 
akce ve spolupráci CVČ Lužánky-Lány. 
Uspořádali jsme Mezinárodní den dětí, 
kde se setkalo cca 150 dětí z celého svě-
ta (Arménie, Čečenska, Česka, Ingušska, 
Palestiny, Somálska, Ukrajiny, Burjacka, 
Mongolska). V Lánech se konal i 5denní 
příměstský tábor se spoustou her a mno-
ha návštěvami blízkého koupaliště. Ve 
školním roce jsme pak navštívili Lány při 
různých příležitostech ještě více než 10x. 
Další odvážnou věcí bylo vyhlášení celo-
státní multimediální soutěže pro SŠ s ná-
zvem NEBE NENÍ PRO KAŽDÉHO MODRÉ, 
která vyvrcholí v polovině roku 2007.

Poslední aktivitou, která je oproti ostatním 
uzavřená veřejnosti, je seminář o lidských 
právech na Biskupském gymnáziu v Brně. 
Seminář, který se koná pravidelně dvakrát  
v měsíci, vede skupina studentů VKS (Vzdě-
láním k solidaritě), které NESEHNUTÍ po-
skytuje odborné poradenství. Studenti BG 
doposud slyšeli o Kavkaze, Bosně a Hercego-
vině, o procesu s Miladou Horákovou.

Více informací na 
http://uprchlik.ecn.cz, 
http://pres.nesehnuti.cz
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Safety for Refugees  
The fourth year of looking after the 

newcomers who seek after a new, safe 
home is over. 

Weekly leisure activities for the children 
of asylum-seekers in the refugee accom-
modation centres have become a tradi-
tional part of this campaign as well as 
discussion meetings focused on the topic 
of asylum-seekers in secondary schools 
and the publishing of the PŘES magazine 
which appears four times a year.

Apart from the above mentioned activi-
ties, there are new developments in the 
campaign. The most challenging activity 
is assistance provided to those refugees, 
who seek for legal employment. This acti-

vity has remained, though, the most diff-
icult one due to legal barriers, imperfect 
knowledge of the Czech language on the 
part of applicants, or xenophobic approa-
ches of some employers.

We also helped several families who 
were granted asylum to furnish their new-
ly acquired flats which are supported by
the Ministry of Interior. We managed to 
provide furniture as well as its transport 
to the flats. We also provide the accom-
modation centres for asylum-seekers with 

deliveries of clothes, toys, and nappies.
Another new activity is tutoring. 

Thanks to tutoring, Ayat S. and Moha-
med S. from Palestine could proceed to a 
higher grade at school, and they are now 
preparing for the entrance examination 
to secondary school.

The most popular activities are those 
organised in cooperation with the Lužán-
ky-Lány Centre for Leisure Time Activities. 
We held an event on the occasion of the 
International Children’s Day. The event 
was attended by 150 children from dif-
ferent countries (Armenia, Chechnya, 
Ingushetia, Palestine, Somalia, Ukraine, 
Buryatia and Mongolia). We also orga-
nised a five day stay in the Lány Centre
for Leisure Time Activities, which offered 
games and swimming to the children of 
asylum-seekers. There was another ten 
occasions in the school year to come, on 
which we paid more visits to Lány. Ano-
ther challenging project was starting a 
national multimedia competition targe-
ted at secondary schools which is called 
NEBE NENÍ PRO KAŽDÉHO MODRÉ (THE 
SKY IS NOT BLUE FOR EVERYBODY). The 
competition will culminate in mid-2007.

The last activity - contrariwise the pre-
viously mentioned ones it is closed to 
the public - a seminar in human rights, is 
held at the Biskupské Grammar School, 
Brno. The seminar series, called “Vzdě-
láním k solidaritě” (“Solidarity through 
Education”), taking place twice a month, 
is led by a group of students consulted 
by the NESEHNUTÍ organisation. The Bis-
kupské Grammar School students have 
discussed the situation in the Caucasus, 
Bosnia and Herzegovina and the trial 
with Milada Horáková. 

For further information: 
http://uprchlik.ecn.cz, 
http://pres.nesehnuti.cz.



Kampaň za práva zvířat
V září znovuobnovená kampaň NESE-

HNUTÍ se zaměřuje na problematiku práv 
zvířat a vegetariánství. Ústředním téma-
tem kampaně jsou cirkusy, a to přede-
vším porušování práv zvířat v nich. Cílem 
kampaně je upozornit na tento problém  
a nabídnout možné pozitivní alternativy 
a dobré příklady např. ze zahraničí. 

Vegetariánská ochutnávka
U příležitosti mezinárodního Dne vegetari-

ánství uspořádalo NESEHNUTÍ v samotném 
centru města vegetariánskou ochutnáv-
ku. Cílem nebylo pouze ukázat, jak chut-
né jsou i bezmasé potraviny, ale hlavně 

zdůraznit myšlenku ochrany a práv zvířat, 
která jde s vegetariánským a veganským 
stylem života přímo ruku v ruce. 

Návštěvníkům ochutnávky, kterých bylo 
mnoho, jsme rozdávali letáčky, týkající se 
problematiky cirkusů, pokusů na zvířa-
tech, kožešinového průmyslu a dalších. 

Večer na téma Rizika a přednosti vege-
tariánství

Začátkem října proběhla také beseda 

s Jaroslavem Škvařilem na téma Rizika a 
přednosti vegetariánství. Jaroslav Škvařil 
z České společnosti pro výživu a vegeta-
riánství mluvil o rizicích a přednostech 
vegetariánské a konvenční stravy. Po 
přednášce následovala bohatá diskuse 
plná řady dotazů. 

Vánoční vegetariánský informační stánek
Těsně před Štědrým dnem, tedy v době, 

kdy na ulicích v centru Brna můžeme vidět 
řadu prodejců kaprů, se NESEHNUTÍ roz-
hodlo udělat informační stánek upozor-
ňující na kruté zabíjení kaprů o Vánocích. 
Aktivisté a aktivistky rozdávali lidem, kte-

ří si zamýšleli koupit kapry a kteří přišli 
infostánek navštívit, letáky upozorňující 
na to, že zvyk jíst kapra na Vánoce je kru-
tý a zbytečný. Jako alternativu nabízeli 
vegetariánské recepty na chutná tradiční 
vánoční jídla.

Dále se na konci roku 2006 v rámci kam-
paně začalo pracovat na nových informač-
ních letácích k tématu práv zvířat a cirku-
sů a na výstavě s obdobnou tematikou.
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Animal Rights Campaign
This NESEHNUTÍ campaign, renewed 

in September 2006, chooses to focus on 
animal rights and vegetarianism. The key 
topic of this campaign is circuses, and, 
above all, the abuse of animals by these 
institutions. The campaign has set as its 
aim to call attention to this problem and 
to provide possible positive alternatives 
as well as to set good examples known 
from abroad.

Vegetarian Food Tasting Event
Observing the World Vegetarian Day, 

NESEHNUTÍ organised a Vegetarian Food 
Tasting Event in the very Brno city centre. 
Taking it as its objective to highlight the 
protection of animal rights, we accompa-
nied the vegetarian food tasting with dis-
tribution of leaflets on vegetarianism and
veganism, which both go hand in hand 
with the protection of animal rights. 

The leaflets informed on issues such as
circuses, animal testing, fur industry, and 
so forth.

Theme Evening: The Benefits and Risks
of Vegetarian Diet

At the beginning of October the NE-
SEHNUTÍ organisation held a public 
discussion with Jaroslav Škvařil on the 
benefits and risks of vegetarian diet. Ja-
roslav Škvařil, from Česká společnost pro 
výživu a vegetariánství (Czech Society for 
Nutrition and Vegetarian Diet), spoke on 
the risks and benefits of vegetarian diet
as opposed to the non-vegetarian one. 
The lecture was followed by an extended 
discussion. 

Christmas Vegetarian Information Stall
The day before Christmas Eve, which 

is the time of carp-selling in the streets 
of the Brno city centre, the NESEHNUTÍ 
organisation decided to set up an infor-

mation stall and point out the cruelty 
which accompanies the traditional Czech 
custom of carp eating at Christmas. To 
the people intending to buy carps, as well 
as to those stopping by the stall, volunte-
ers distributed leaflets informing on the
cruelty and uselessness of this custom. 
As a viable alternative, we offered vegeta-
rian recipes for traditional and delicious 
Christmas meals.

Furthermore, we started to work on the 
information leaflets focusing on the topic
of animal rights and circuses and to de-
sign an exhibition dealing with the same 
issues. 
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Ženská práva jsou lidská práva
Základní „platformou“ pro aktivity kam-

paně v roce 2006 se stalo informační cent-
rum pro rovné příležitosti žen a mužů (IC), 
které vzniklo jako součást partnerského 
projektu „Půl na půl – rovné příležitosti 
žen a mužů“ realizovaného v rámci Inici-
ativy evropského společenství Equal. IC 
nabízí bezplatné poradenství v otázkách 
rovných příležitostí žen a mužů na trhu 
práce a množství informačních zdrojů pro 
všechny, kdo se zajímají o široké téma 
ženských práv a (ne)rovnosti žen a mužů 
v různých sférách. Mezi aktivity kampaně 
v roce 2006 patří: semináře o rovnosti 
žen a mužů na trhu práce pro sociální 
pracovníky/ice a o tzv. aktivním otcov-
ství; veřejné akce k oslavě Mezinárodního 
dne rovnosti žen a mužů (19/6 - poprvé 
v r. 2006 vyhlášen v rámci projektu „Půl 
na půl“) a k připomenutí Mezinárodního 
dne proti násilí na ženách (25/11); série 
besed o ženách v politice; spolupráce na 
4. ročníku V-Day ad. Zvláštní pozornost 
si zaslouží Mezinárodní den žen (8/3), 
u příležitosti kterého jsme slavnostně  
v život uvedli naši putovní fotograficko-
-informační výstavu „Ženská práva jsou 

lidská práva aneb kampak, panenko?“. 
Jejím cílem je představit co nejširší veřej-
nosti zajímavou formou základní otázky 
problematiky ženských práv a rovného 
postavení žen a mužů a odpovědět na 
ty nejzákladnější: „O co jde? Co se řeší? 
Proč?“. Výstava byla v Brně doprovázena 
sérií zajímavých besed a následně navští-
vila deset dalších míst v různých částech 
ČR. NESEHNUTÍ nadále aktivně spolupra-
covalo v rámci Koalice organizací proti 
domácímu násilí – KOORDONA a inicio-
valo vznik tzv. brněnské ženské platformy 
sdružující 15 místních neziskových or-
ganizací a iniciativ věnujících se různým 
tématům z oblasti ženských práv a rov-
nosti žen a mužů. Platforma se v r. 2006 
věnovala především aktivní spolupráci  
v rámci tzv. Komunitního plánování 
sociálních služeb města Brna. Koncem 
roku 2006 proběhly první ze série tzv. 
Prvních „Ženských“ čtvrtků – cyklus 
besed se zajímavými ženami nejen pro 
ženy – vždy první čtvrtek v měsíci od 
listopadu 2006 do června 2007.

Více informací na: 
http://zenskaprava.ecn.cz
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Women’s Rights are Human Rights
The Information Centre focusing on equal 

opportunities for women and men (IC) 
became the elementary “platform” for the 
activities within this campaign in 2006. 
The IC was founded within the partnership 
project “Fifty-Fifty: Equal Opportunities for 
Women and Men,” co-financed by the Eu-
ropean Social Fund as its “Equal Initiative,” 
and the state budget of the Czech Republic. 
The ICs offer free advisory service relating 
to the issues of equal opportunities for wo-
men and men in the labour market and a 
wide range of information resources for the 
interested public. The activities of the cam-
paign in the year 2006 include: seminars 
in equal opportunities for women and men 
in the labour market which are organised 
for social workers, and sessions focused 
on empowerment of (potential) fathers for 
more engagement in education, household 
and family affairs (a topic called “Active Fa-
therhood”). Another range of activities was 
dedicated to observing the Gender Equality 
Day (19/06/06 – the event was first intro-
duced within the “Fifty-Fifty” project), as 
well as the International Day for Eliminati-
on of Violence against Women (25/11); the 

campaign also initiated a series of discus-
sion meetings with the topic of women in 
politics and we got involved in the fourth 
year of V-Day Event.

We want to draw special attention to the 
International Women’s Day (8/3). This event 
served as an opening day of the travelling 
photographic and informative exhibition 
called Ženská práva jsou lidská práva aneb 
kampak, panenko? (“Women’s Rights Are 
Human Rights or I Wonder Where You Are 
Going, Little Girl?”). The goal of this exhibi-
tion is to introduce the broad public to the 
elementary issues of women’s rights and 
equality for women and men in an attrac-
tive fashion. It pertains to the basic questi-
ons such as “What’s it all about?” What is 
the purpose of all this? Why?” There was 
a series of interesting discussion meetings 
accompanying the exhibition in Brno, after 
which it travelled to ten different places in 
the Czech Republic.

Moreover, the NESEHNUTÍ organisation 
took an active part in the KOORDONA coa-
lition, a network of organisations which 
work against domestic violence. As a result 
of this cooperation the “Brno platform for 
women’s empowerment” came into exis-
tence in which fifteen local non-profit
organisations and initiatives participate, 
with the umbrella topic from the area of 
women’s rights and equality for women 
and men. The platform participated in the 
Brno community social services plan.

At the end of the year 2006, the first
evening sessions took place, opening thus 
the series of “Women’s First Thursdays.” 
This is a series of lectures and discussion 
meetings with interesting women and (not 
only) for women. It takes place every first
Thursday in a month. Starting in Novem-
ber 2006, it will continue till June 2007. 

For further information: 
http://zenskaprava.ecn.cz
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Zaostřeno na hypermarkety
Hlavní kauzou, do které jsme se vložili  

v roce 2006 byla plánovaná výstavba Hob-
by marketu v brněnské městské části Ivano-
vice. Proti výstavbě tohoto hypermarketu 
vystupuje nejen naše sdružení, ale i místní 
občanské iniciativy, místní samospráva  
a podle výzkumu provedeného studen-
ty Masarykovy univerzity více než 72 % 
místních obyvatel. Kromě odborných při-
pomínek k projektu, účastí v povolovacích 
procesech, jsme zorganizovali i e-mailovou 
akci adresovanou primátorovi města Brna, 
napsali otevřené dopisy hypermarketovým 
firmám usilujícím o danou lokalitu, vydali
desítku tiskových zpráv i podali několik 
právních podnětů k prošetření postupu 
odpovědných úřadů. Do konce roku 2006  
o stavbě Hobby marketu ještě není definitiv-
ně rozhodnuto a naše aktivita pokračuje.

Kromě uvedeného případu jsme se an-
gažovali v několika dalších plánech na 
výstavbu supermarketů či hypermarketů. 
Účastnili jsme se např. správních řízení 
týkajících se výstavby supermarketu v 
Břeclavi na území části místního mokřa-
du. Po sérii připomínek, odvolání a jed-
nání jak s úřady, tak investorskou firmou,

jsme dosáhli toho, že se nám firma smluv-
ně zavázala ke kompenzaci zastavěné 
části mokřadu a vybudování mokřadu 
nového z ekologického hlediska hod-
notnějšího v navazující lokalitě podle 
projektu zpracovaného Českým svazem 
ochránců přírody. Poskytováním infor-
mací, kontaktů a poradenstvím jsme se 
angažovali i v celé řadě dalších super-  
a hypermarketových kauz v ČR (viz ka-
pitola Ekologická poradna).

I v roce 2006 neutuchal zájem o naše 
přednášky a besedy s hypermarketovou 
tematikou, kterých se uskutečnilo několik 
desítek jak na středních či vysokých ško-
lách, tak v ekologických centrech, mládež-
nických klubech, čajovnách, seminářích 
pro ekologické pedagogy apod. Stejně tak 
putovala po republice i naše fotografická
výstava a byly distribuovány tematické in-
formační materiály. Obrovským množstvím 
informací jsme obohatili naše specializo-
vané webové stránky a podíleli jsme se na 
desítkách vyjádření a komentářů k dané 
problematice pro sdělovací prostředky.

Více informací na 
http://www.hyper.cz
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Focused on Hypermarkets
The crucial case of this campaign in the 

year 2006 was a planned construction of 
the Hobby Market in the Ivanovice Dis-
trict. There are a number of opponents to 
the construction of the hypermarket: the 
NESEHNUTÍ, the local public initiatives, 
the local elected bodies, and, according to 
the survey carried out by the Masaryk Uni-
versity students, also 72% of the local pu-
blic. Apart from the expert suggestions on 
this project and attendance to permitting 
procedure meetings, the NESEHNUTÍ initi-
ated email lobbying targeted at the Mayor 
of the City of Brno and wrote two open 
letters to hypermarket companies which 
were making prompt efforts to obtain 
the given location. Our organisation also 
issued ten news releases; furthermore, 
we stimulated an examination of permit-
ting procedures. It had not been decided 
at the end of 2006, whether or not the 
construction of the Hobby Market will be 
realized; we are still taking action. 

Besides the above mentioned example, 
there are several other cases of planned 
constructions of hypermarkets and super-
markets in which we got engaged. We fol-
lowed administrative procedures related 
to the construction of a new supermarket 
in Břeclav which is to be carried out in the 
area of local wetland. Having commented 
on the project and used notices of appeal, 
we negotiated with the local elected bo-
dies and well as with the investing compa-
ny. The negotiations resulted in that the 
firm entered a contract, binding them to
compensate for the wetland area on the 
site that was to be destroyed. What is 
more, the same contract binds the compa-
ny to construct a new wetland area in the 
near location, the construction of which 
will be based on the project developed by 
the Český svaz ochránců přírody (Czech 
Union for Nature Conservation).

Providing information and advisory ser-
vice, we got involved in a range of other 
issues of newly projected constructions of 
supermarkets and hypermarkets across 
the Czech Republic (see also the chapter 
on the Eco-counselling Office).

Last but not least, the year 2006 was 
marked by incessant attention to lectures 
and discussion meetings dealing with the 
issue of hypermarkets. They were organi-
sed in secondary schools and universities, 
ecological centres, youth centres, tearo-
oms and training centres for environmen-
tal education teachers. Our travelling ex-
hibition appeared in a few of places across 
the Czech Republic, and we distributed a 
great deal our information materials. Last 
but not least, we significantly extended
our information website and communica-
ted with the media. 

For further information: 
http://www.hyper.cz
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Týden lidských práv (TLP)
V prosinci u příležitosti Mezinárodního 

dne lidských práv jsme společně s Amnes-
ty International zorganizovali již IV. ročník 
festivalu Týden lidských práv. Odlišností 
od předchozích let bylo větší propojení té-
matu lidských práv s kulturou. A tak vedle 
tradičních besed a projekcí lidskoprávních 
dokumentů mohli návštěvníci TLP vidět dvě 
výstavy fotografií, poslechnout koncert,
zhlédnout divadelní představení, účastnit 
se literárního čtení i etnického večera. Navíc 
na jednotlivých akcích týdne mohli napsat  
i vlastní dopis na podporu vězňů svědo-
mí ve světě. Tématem TLP byla jak situace  
v Rusku či na Kavkaze, osudy politických 
vězňů na Kubě, tibetských uprchlíků v La-
dakhu, situace po skončení občanské vál-

ky v Guatemale či stav lidských práv nebo 
postavení Romů v České republice. Kompo-
novaný etnický večer představil jak kulturu, 
tak i politickou situaci v Makedonii. Většina 
akcí tohoto ročníků TLP se setkala s nebý-
valým zájmem médií i veřejnosti a také byla 
poctěna velkou návštěvností.

Stavu lidských práv ve světě však není  
v naší činnosti věnován pouze jeden 
týden v roce. NESEHNUTÍ v roce 2006 
uspořádalo  sérii besed o stavu lidských 
práv v Bělorusku, na Kavkaze či na Kubě. 
Ve spolupráci se zahraničními nevládními 
organizacemi z postsovětského regionu 
jsme také vydali čtyři DVD s filmovými
dokumenty o problematice migrace a lid-
ských práv v zemích Kavkazu.

Zimní škola
Společně s Masarykovou univerzitou jsme 

v roce 2006 zorganizovali sérií akcí zaměře-
nou na podporu demokratizačních procesů 
a občanských iniciativ v Bělorusku. Nejdříve 
jsme zorganizovali pro vybrané vysokoškol-
ské studenty z ČR týdenní pobyt v Bělorus-
ku, jehož cílem bylo seznámení se se situací 
v této zemi. Během pobytu jsme společně se 
studenty navštívili pestré spektrum místních 
občanských iniciativ (ekologické, student-
ské, lidskoprávní), zástupce nezávislých sdě-
lovacích prostředků i představitele politické 
opozice (jak představitele pravicových stran, 
tak aktivisty anarchistického a alternativní-
ho hnutí). Běloruskou realitu jsme zažili na 
vlastní kůži také díky několikahodinovému 
vykonstruovanému zadržení na místním 
oddělení milice. Studenti v Bělorusku zpra-
covávali výzkumné projekty a po návratu též 
publikovali své poznatky. 

Druhá část projektu Zimní školy spočívala 
v pozvání patnácti vybraných příslušníků 
běloruských demokratických iniciativ do ČR. 

Zde společně s českými vrstevníky absolvo-
vali týden přednáškových a diskusních kursů, 
které se zabývaly zkušenostmi, klady i zápory 
transformačních procesů v oblasti ekonomi-
ky, politiky, médií a občanské společnosti. Své 
názory studentům předávali špičkoví specia-
listé ve svém oboru či významní představitelé 
a představitelky společenského a politického 
života. Zimní škola vzbudila u všech zúčast-
něných velký ohlas a zájem v podobných pro-
jektech pokračovat i v budoucnu.
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Human Rights Week (HRW)
In co-operation with Amnesty Internati-

onal, we organised the fourth year of the 
Human Rights Week festival, observing 
thus the Human Rights Day. This year 
was characterised by a broader scale of 
cultural events. Therefore, the festival 
visitors had a chance to view two pho-
tographic exhibitions, go to a concert, a 
theatrical performance, a reading event, 
as well as an evening with ethnic theme. 
The cultural events accompanied the 
traditional discussion meetings and do-
cumentary-screenings on human rights. 
What is more, the festival visitors were 
given an opportunity to write letters in 
support of the prisoners of conscience 
around the world. The theme of this 
HRW was the situation in Russia and 
the Caucasus, the circumstances of the 
political prisoners in Cuba, Tibetan refu-

gees in Ladakh, the situation in Guate-
mala after the civil war, or the state of 
human rights as well as the situation of 
the Romas in the Czech Republic. The 
evening with ethnic theme focused on 
the political situation in Macedonia. 
There was a large attendance at the ma-
jority of these events, with an unprece-
dented attention from the media. 

However, we do not simply pay attenti-
on to the state of human rights across the 
world during this single week. During the 
year 2006, NESEHNUTÍ held a series of 
discussion meetings over the state of hu-
man rights in Belarus, the Causacus, and 
Cuba. In cooperation with foreign non-go-
vernmental organisations from the post-
-Soviet region, we published four DVDs on 
the issue of migration and human rights 
in the Caucasus countries. 

The year 2006 saw a series or events 
focused on the support of the processes 
of democratization in Belarus; this pro-
ject was realised together with Masaryk 
University, Brno.

A week’s stay in Belarus for selected 
Czech students constituted the former 
part of the event. Visiting a large number 
of Belarusian public initiatives (ecologi-
cal, students’ initiatives, human rights 
oriented), we introduced the Czech uni-
versity students to the situation in this 
country. The stay in Belarus included 
meeting representatives of independent 
media as well as the leaders of the po-
litical opposition (both the right-wing 
parties and the anarchist or alternative 
movement activists). Due to a fabricated 
charge, our group was kept in detention 
at the local militia centre. The couple of 

hours in detention provided us with a 
“genuine Belarusian experience”. The stu-
dents who set out to Belarus with us led 
their own research projects there which 
were published on their return.

The latter part of the Winter School 
project featured a week of lectures and 
seminars with fifteen representatives 
of Belarusian public initiatives, who 
had been invited to the Czech Repub-
lic. The umbrella topic of this week was 
experience with the processes of trans-
formation in economics, politics, the 
media and the civil society. The Winter 
School hosted leading experts in their 
fields as well as recognized political 
and other public figures. The Winter 
School was a success and offered a 
whole range of good prospects for its 
sequel in the future. 

Winter School
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Kampaň Jídlo místo zbraní oslavila  
v rámci NESEHNUTÍ již pátý rok své exis-
tence. V průběhu tohoto času navařili  
a rozdali aktivisté a aktivistky tisíce porcí 
veganského jídla bezdomovcům a sociál-
ně potřebným v Brně. V roce 2006 pro-
bíhalo rozdávání jídla vždy první a třetí 
sobotu v měsíci a těšilo se průměrné ná-
vštěvnosti 60 sociálně slabých občanů na 
každé rozdávání jídla.

Kampaň Jídlo místo zbraní je součástí 
sítě Food Not Bombs, kterou tvoří více 
jak 200 autonomních skupin. Filosofie
této sítě – proto i naší skupinky Jídlo 
místo zbraní - se zakládá na pochopení 
širších souvislostí sociálních problémů: 

nesoustředí tedy svou pozornost „jenom“ 
na ně, ale v rámci souběžné osvětové 
kampaně upozorňuje na problematiku 
militarizace společnosti, práva zvířat,  
nadměrný konzum a s ním spojenou pro-
dukci odpadů atp.

V roce 2006 jsme pro bezdomovce 
uspořádali i několik projekcí spojených  
s rozdáváním jídla, které bylo zase vege-
tariánské či veganské (kupř. v rámci festi-
valu ProtestFest 2006) 

Pátý rok fungování byl pro kampaň vý-
znamný také tím, že aktivisté a aktivistky se 
na pravidelných schůzkách věnovali disku-
zím o dalším rozšíření činnosti kampaně.

Více informací na 
http://jmz.ecn.cz  

Na sociální problematiku se vázal také 
projekt zaměřený na podporu kapacit 
neziskových organizací poskytovat soci-
ální služby. Rozvoj organizace – jak jeho 
materiálního a technického zázemí, tak i 
personálního a odborného – byl finančně
podpořen z Evropského sociálního fondu 
(v rámci programu Globální grant přidě-
lila Nadace rozvoje občanské společnos-
ti). Projekt podporoval na straně jedné 
aktivity směřující ke snížení míry sociál-

ního vyloučení bezdomovců a sociálně 
slabých (zejména v oblasti vzdělávacích 
a kulturně-osvětových aktivit), na straně 
druhé podporoval kupříkladu vzdělávání 
zaměstnanců a dobrovolníků projektu 
poskytovat sociální služby. Zároveň se 
soustředil na vytvoření informačního zá-
zemí pro veřejnost: rozvoj knihovny o pro-
blematiku metod sociální práce a dalších 
pomáhajících profesí, informační večery, 
nábor a školení dobrovolníků/ic. 

Jídlo místo zbraní

Patří mezi nás...
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Food Not Bombs 
The Food Not Bombs campaign has 

existed for already 5 years within the 
activities of NESEHNUTÍ. During these 5 
years, activists have cooked and distribu-
ted thousands of servings of vegan food 
to the homeless and otherwise in need in 
Brno. In 2006, the food distribution took 
place every first and third Saturday of
the month and each time, on average 60 
socially handicapped citizens have been 
served. 

The Food Not Bombs campaign is a 
part of a wide Food Not Bombs network 
made of more than 200 autonomous 
groups. The philosophy of this network 
– and therefore of our local group as well 
– is based on understanding a wider con-
text of social problems: it is not focused 
„only“ on these problems but is a part 
of a bigger educational campaign which 
brings forward complex issues such as 
the militarization of our society, animal 
rights, overconsumption and waste pro-
duction etc.

In 2006, we have also organised a few 
screenings combined with the giving 
out of vegetarian/vegan food for the 

homeless (e.g. within the ProtestFest 
2006 festival).

For further information: 
http://jmz.ecn.cz

A project focused on the support of the 
NGOs‘ capabilities to provide citizens with 
social service was also connected to the 
social questions. Our organization‘s develo-
pment – material and technical as well as 
personnel and professional – was supported 
financially by the European Social Fund (a
grant has been allocated by the Civil Society 
Development Foundation within the Global 
Grant programme). The project supported 
activities aiming at reduction of the extent of 
the homeless and social exclusion (mainly in 

the field of educational and culturally-educa-
tional activities), as well as activities such as 
the education of employees and volunteers 
participating in the social service providing 
project.

The project a was also focused on the 
setting up of an informational environ-
ment for the public: a library expansion 
involving the sources of social work and 
other helping profession methods, infor-
mational evenings and an enrolment and 
training of new volunteers.

They belong among us...
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Večery s NESEHNUTÍm

Válka v médiích - pravda nebo pohádky? 
Projekce dokumentu o manipulativních 

metodách ve filmu s hostem Vítem Kou-
řilem, šéfredaktorem časopisu Sedmá ge-
nerace a doktorandem Fakulty sociálních 
studií MU Brno.

Dobrovolná skromnost nebo ekologický 
luxus? 

Literární čtení z knih Hany Librové Pestří 
a zelení a Vlažní a váhaví doplněné besedou 
s autorkou, profesorkou sociologie z Kated-
ry environmentálních studií FSS MU Brno.

Mediální manipulace. 
Beseda s filosofem a etikem vyučujícím

na Fakultě sociálních studií a Ekonomic-

ko-správní fakultě MU Brno Bohuslavem 
Binkou na téma, jak rozpoznat a jak se 
bránit manipulativním technikám.

Tancem proti terorismu aneb Maršo zna-
mená svoboda. 

Promítání snímku o čečenském dět-
ském tanečním souboru Maršo a debata 
o možnostech, jak se zapojit do organiza-
ce vystoupení Marša v ČR.

Večer s BIO. 
Projekce dvou tematických filmů pro-

vázena besedou s Kateřinou Kotáskovou, 
předsedkyní Hnutí DUHA.

Rizika a přednosti vegetariánství. 
Beseda s Jaroslavem Škvařilem, lekto-

rem České společnosti pro výživu a vege-
tariánství.
Česko – země kuřákům zaslíbená? 

Projekce tematického dokumentu 
spojená s besedou se Zdenkou Svobo-
dovou působící v Lize proti rakovině  
v Brně a v Poradně zdravé výživy a od-
vykání kouření.

Ekologický filmový večer.
Projekce tří dokumentů a debata o mož-

nostech zapojení do ochrany životního 
prostředí v Brně.
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Večery s NESEHNUTÍm se zaměřují na prezentaci témat, která jsou součástí aktivit 
NESEHNUTÍ nebo která s těmito aktivitami souvisí. 

V roce 2006 se podařilo uspořádat celkem 8 Večerů s NESEHNUTÍm. Jejich návštěv-
nost se obvykle pohybovala kolem 20 osob a byly koncipovány jako projekce filmu či
literární čtení spojené s besedou či přednáškou zajímavého hosta. Tématy Večerů byly:



Evenings with NESEHNUTÍ 

War in the Media – True or False? 
Film screening on the manipulative 

methods in film with a guest lecturer
Vít Kouřil, editor-in-chief of the Sedmá 
generace magazine and a postgraduate 
student at the Faculty of Social Studies, 
Masaryk University, Brno.

Voluntary Modesty or the Luxury of Envi-
ronmental Protection? 

Reading event from Hana Librová’s 
books Pestří a zelení (Bright and Green) 
and Vlažní a váhaví (Half-hearted and 
Hesitant), followed by a discussion with 
the author, a professor of sociology from 
the Department of Environmental Stu-
dies, Faculty of Social Studies, Masaryk 
University, Brno.

Manipulation in the Media. 
Discussion meeting with Bohuslav Bin-

ka, a philosopher and ethicist, teaching 
at Faculty of Social Studies and at the 
Faculty of Economics and Administration, 
Masaryk University, Brno. Bohuslav Binka 
gave a talk on learning how to recogni-
ze manipulation techniques and how to 
resist them. 

Dancing against Terrorism or “Marsho” 
Means Freedom. 

Film-screening on the Marsho Chechen 
Children’s Dance Group, followed by a di-
scussion on the possibilities of organising 
the performance of Marsho in the Czech 
Republic.

Evening with a Theme of Organic Food 
and Farming. 

Film-screening on organic food and far-
ming, followed by a discussion with Kate-
řina Kotásková, Head of the Hnutí DUHA.

The Benefits and Risks of Vegetarian
Diet. 

Discussion with Jaroslav Škvařil, lectu-
rer from Česká společnost pro výživu a ve-
getariánství (Czech Society for Nutrition 
and Vegetarian Diet).

Czech Republic: Promised Land of Smo-
kers? 

Documentary-screening, followed by a 
discussion with Zdenka Svobodová from 
League against Cancer, Brno, and Adviso-
ry Centre for Healthy Diet and Smoking 
Cessation. 

Film Evening: Three Environmental Do-
cumentaries. 

Followed by a discussion on the ways of 
taking an active part in protecting envi-
ronment in Brno.
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The goal of “Evenings with NESEHNUTÍ” is to introduce the broad public to the topics 
on our agenda.

There were eight encounters in 2006; on average, about 20 people appeared at these 
encounters. We planned these encounters as film screenings or reading events, fol-
lowed by a discussion or a talk given by a guest lecturer. The Evenings were dedicated 
to the following topics:



Knihovna v roce 2006

Feminismus a genderová studia 
odborná literatura i beletrie o ženách i mu-
žích, vztazích, mytologii, nerovnosti…

Ekologie a ochrana životního prostředí
environmentální témata, důsledky půso-
bení člověka v přírodě

Ochrana práv zvířat 
včetně problematiky vegetariánství a ve-
ganství

Lidská práva a společnost 
(antimilitarismus, uprchlíci, život v tota-
litních režimech…

Sociální práce 
metody sociální práce a pomáhajících 
profesí, manuály

Právní sekce 
pouze prezenční výpůjčka komentova-
ných znění zákonů
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Tento rok byl pro rozvoj knihovny skutečně významný. Nejenže se knihovna samot-
ná rozšířila o nové sekce, ale také se výrazně rozšířil knižní fond, kterým knihovna 
disponuje – a to především v sekci zaměřené na problematiku gender. Díky daru od 
občanského sdružení Medúza a také díky projektu Půl na půl se tato sekce rozrostla na 
víc jak 1 000 knížek. 

V roce 2006 se objevily v knihovně některé nové sekce, některé zase mírně změnily 
svoje tematické zaměření a výsledkem je 6 oblastí, na které se knihovna zaměřuje:

Počet čtenářů/ek knihovny se v roce 2006 přiblížil ke 300 a v rámci služeb pro veřej-
nost, které knihovna pokrývá, jsou i dvě informačně-poradenské aktivity: osobní konzul-
tace s Ekologickou poradnou a Informační centrum pro rovné příležitosti žen a mužů.

Více informací na: 
http://knihovna.nesehnuti.cz



Library in the Year 2006

Gender studies and feminism 
literature and fiction, equality, etc.

Ecology and environmental protection 
environmental topics, human impact on 
the environment

Human rights and society 
antimilitarism, refugees, aspects of life 
under totalitarian regime …

Animal rights protection 
including vegetarianism and veganism

Social work 
methods in social work, personal care 
and service occupations, manuals

Law subject collection 
only annotated acts for reference
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This was an exceptionally important year for the library. Not only did the library 
extend the range of its subjects, but its overall collection has also grown, especially 
the gender studies collection. Thanks to the donation from the Medúza organisa-

tion and the funds from the Fifty-Fifty project, the gender studies collection now 
amounts to over a thousand items.

After a reorganisation, the library has got six subject collections: 

In 2006, the number of readers reached 300. The library services include two advisory cen-
tres: ecological counselling, and advising on equal opportunities for women and men.

For further information: 
http://knihovna.nesehnuti.cz



Informační materiály NESEHNUTÍ
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Životní prostředí? Vybrat si musíme 
sami! – Co je životní prostředí, jaké jsou 
hlavní ekologické problémy a jak chránit 
životní prostředí v praxi. 

Životní prostředí – vaše právo – vaše 
odpovědnost – Univerzální a srozumi-
telná pomůcka pro všechny aktivní ob-
čan(k)y. Zaměřuje se na praktické právní 
aspekty ochrany životního prostředí. Pro 
začínající i pokročilé.

Zeleň a lidé - Leták informuje o význa-
mu lesů, parků, alejí i jednotlivých stro-
mů. Upozorňuje na zákonnou ochranu 
stromů a keřů a povinnosti jednotlivých 
osob i organizací při jejich ochraně.

Ženská práva jsou lidská práva aneb 
kampak, panenko? - kapesní verze foto-
graficko-informační výstavy NESEHNUTÍ
Brno – Kdo jsou feministky? O co jim jde? 
Co je gender? Jsou si ženy a muži rov-
ni/y? Existuje diskriminace? Kde všude?  
A proč se tím zabývat?

…a knihy, brožury a časopisy dostupné 
v tištěné verzi: 

ABC feminismu (NESEHNUTÍ, 2004) 
– sborník věnovaný nejvýznamnějším 
tématům problematiky ženských práv, 
genderových studií a feminismu obsahuje 
aktuální a srozumitelné texty od odbornic  
a odborníků z různých okruhů této oblasti 

Rovné příležitosti dívek a chlapců ve 
vzdělání (NESEHNUTÍ, 2005) – o rovných 
příležitostech ve výuce i o nestereotypní  
a nediskriminační výchově a vzdělávání 

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů 
(NESEHNUTÍ, 2005) – základní úvod do té-
mat genderové stereotypy a feminismus, 
násilí na ženách, rovné příležitosti žen  
a mužů - vysvětlení pojmů, cvičné otázky, 
citáty k zamyšlení, kontakty 

Přelet nad hypermarketovým hnízdem 
(NESEHNUTÍ, 2005) – Publikace s podti-
tulem „Deset let budování hypermarketů 
v ČR“ obsahuje zajímavé komentované 
kauzy stavby obřích nákupních center  
v několika regionech.

Přes (uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ) 
– články o aktivitách kampaně Bezpečí 
pro uprchlíky, o azylové politice ČR a EU, 
historii a problémech v zemích, odkud  
k nám přicházejí uprchlíci, příběhy a roz-
hovory, aktuální kauzy a konkrétní přípa-
dy, aktivity jiných organizací ad.

Alarm (informační zpravodaj o aktivi-
tách NESEHNUTÍ) – v roce 2006 získal 
novou, atraktivnější podobu

Letáky, publikace i zpravodaje NESE-
HNUTÍ si můžete objednat k poštovnímu 
zaslání, časopisy navíc k pravidelnému 
posílání elektronické verze emailem.

V rámci jednotlivých kampaní a realizovaných projektů vydává NESEHNUTÍ řadu za-
jímavých informačních materiálů, které jsou dostupné buď v tištěné podobě, nebo na 
internetu. Za všechny představujeme letáky vydané v roce 2006…:



The NESEHNUTÍ information materials
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Living Environment? You choose! – 
What is the living environment, what are 
the key environmental issues, how can I 
help protect the environment? 

Living environment – your right– your 
responsibility – Universal and compre-
hensible aid for every active member of 
the public. The leaflet focuses on legal
aspects of environmental protection. Su-
itable for both those who are beginners 
and those advanced in environmental 
thinking.

Greenery and People - Leaflet informs
on the significance of parks, forests, ave-
nues of trees, as well as solitary trees. We 
highlight the legal protection of trees and 
bushes, as well as the consequent legal 
obligations.

Women’s Rights Are Human Rights or I 
Wonder Where You Are Going, Little Girl? 
– Pocket version of the photographic ex-
hibition by NESEHNUTÍ, Brno – Who are 
the feminists? What are they after? What 
is gender? Are women and men equal? 
Does discrimination exist? Whereabouts? 
Why should I be concerned?

…books, brochures, and magazines, pu-
blished in print: 

ABC’s of Feminism (NESEHNUTÍ, 2004) 
– an anthology devoted to the most im-
portant topics of women’s rights, gender 
studies and feminism. The brochure con-
tains up-to-date and comprehensive texts 
from specialists from various related fields.

Equal Opportunities for Girls and Boys 
in Education (NESEHNUTÍ, 2005) – about 
equal opportunities in education, the 
avoidance of stereotypes, and non-discri-
minatory upbringing.

Guide on the Journey towards Gender 
Equality (NESEHNUTÍ, 2005) – basic 
introduction into the issues of gender 
stereotypes and feminism, violence aga-
inst women, and equal opportunities 
for women and men. The guide includes 
a glossary of terms, practice questions, 
thought-provoking quotations, and con-
tact information.

One Flew over the Hypermarkets’ Nest 
(NESEHNUTÍ, 2005) – Subtitle: “Ten years 
of building hypermarkets in the Czech Re-
public.” You will find intriguing annotated
case studies telling you about the process 
of building giant shopping malls in a few 
regions.

PŘES (refugee quarterly of NESEHNUTÍ) – 
articles about the activities of the campaign, 
“Safety for Refugees”, which is about the 
asylum policies of the Czech Republic and 
the EU, the history and problems of coun-
tries from which refugees come to the Czech 
Republic, current cases, concrete examples, 
and activities of other organizations.

Alarm – information newsletter about 
the NESEHNUTÍ activities.

Zou may order leaflets, publications
and the NESEHNUTÍ newsletters by mail. 
You can have an electronic magazine sub-
scription, to be received by email.

Within the particular campaigns and projects, NESEHNUTÍ publishes a range of inte-
resting information materials both in print and on the Internet. 

To get to know our information materials, check out the following ones from the year 2006…:
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Finanční zpráva
(zjednodušený výkaz zisku a ztráty)

Spotřebované nákupy (kancel. potř., materiál na aktivity) 243 527 Kč
Služby celkem (tisk, telekomunikace, nájem apod.) 687 469 Kč
Osobní náklady (mzdy, pojištění, DPP) 1 300 613 Kč
Daně a poplatky 19 976 Kč
Ostatní náklady 12 252 Kč
Odpisy, prodaný majetek apod. 39 222 Kč
Poskytnuté příspěvky 0 Kč
Daň z příjmů 0 Kč

Výdaje celkem 2 303 059 Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží 0 Kč
Změna stavu vnitroorganizačních zásob 0 Kč
Aktivace 0 Kč
Ostatní výnosy 8 862 Kč
Tržby z prodeje majetku apod. 0 Kč
Přijaté příspěvky 0 Kč
Provozní dotace (státní i nadační granty, individuální dary) 2 294 197 Kč

Příjmy celkem 2 303 059 Kč
 
Výsledek hospodaření 0 Kč

V roce 2006 nás podporovaly: 
Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, 
Nadace Arbor Vitae, Nadace Žena, Nadace Partnerství, Nadace Český literární fond, 
Nadace Veronica, Nadace rozvoje občanské společnosti (program Lidská práva), Slovak-
-Czech Women´s Fund, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, firma Marlin
B&V v rámci partnerského projektu, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
v rámci partnerského projektu, Gender Studies, o. p. s. v rámci projektu Půl na půl 
programu EU Equal, Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání jako sub-
dodávka projektu sítě ekoporaden v Jihomoravském kraji, tvůrci filmu Český sen a další
individuální dárci a dárkyně.
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Financial Statement for the Year 2006 
(a simplified profit and loss statement)
Expenses (office expenses, materials used for activities) 243 527 Kč
Services Total (printing, communication, rent etc.) 687 469 Kč
Personal Consumption Expenditure (wages, ensurance, contracts of services) 1 300 613 Kč
Taxes and Fees 19 976 Kč
Other Costs  12 252 Kč
Write-offs, sale of property etc. 39 222 Kč
Subscriptions 0 Kč
Income Tax  0 Kč

Expense Total  2 303 059 Kč
 
Revenue from sales of goods and from rendering of services 0 Kč
Change in Stock Belonging to Organization 0 Kč
Self-manufactured Asset 0 Kč
Other Revenue 8 862 Kč
Sales of Property etc. 0 Kč
Acquired Subscrition 0 Kč
Operating Subsidies (state and foundation grants, individual donations) 2 294 197 Kč

Income Total 2 303 059 Kč
 
Income from Operations 0 Kč

    
In the year 2006, we recieved support from the following organisations and/or  institutions: 
Ministry of Environment of the Czech Republic, Ministry of Education, Youth and Sports 
of the Czech Republic, Arbor Vitae Foundation, Žena Foundation, The Czech Environ-
mental Partnership Foundation, Czech Literary Fund Foundation, Veronica Foundation, 
Foundation for the Development of Civil Society (program Human Rights), Slovak-Czech 
Women´s Fund, The Association of Centres for Environmental Education Pavučina”, 
Marlin B&V firm within the partnership project, Faculty of Social Studies within part-
nership project, Gender Studies o.p.s. within the Fifty-Fifty project of the EU program 
Equal, Lipka - an establishment for environmental training as a subdelivery of the pro-
ject Network of eco-counselling centres in the region of Southern Moravia, creators of 
the Czech Dream film as well as other individual donators.
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