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Milí přátelé,

Příznivci a příznivkyně, dobrovolníci a dobrovolnice,
podporovatelé a podporovatelky,

Děkujeme Vám za přízeň a za podporu v uplynulém roce!

Rok 2015 znamenal pro o. s. Otevři oči řadu skvělých akcí,
rozjezd nových projektů, nové i staronové aktivní členy a členky
a vůbec mnoho dobrého. V závěru roku se podle požadavků
nového občanského zákoníku dosavadní občanské sdružení
formálně změnilo v zapsaný spolek, do jehož výboru byli zvoleni
Petra Křiváková, zakládající členka organizace Barbora
Hunčovská a Silvestr Vandrovec Špaček.

Shrnutí toho nejdůležitějšího, které najdete na následujících
stránkách, ukazuje i cestu do budoucnosti, plnou očekávání.

Vše dobré v roce 2016!

Silvestr Vandrovec Špaček
předseda spolku



Veggie Parade

Sedmý ročník streetparty Veggie Parade přilákal v sobotu
21. června 2015 skoro tisíc účastníků. Novinkou byl konkrét
ní tematický rámec akce  tématem ročníku byla ekologie.

Průvod se ubíral z Václavského náměstí přes náměstí Staro
městské na náměstí Republiky, kde zazněl manifest a připojil
se k nám soundsystem. Za doprovodu hudby jsme pokračo
vali přes řeku do Stromovky do areálu Tiskárny na vzduchu.

Reportáž z průvodu se objevila i v hlavních zprávách TV
Prima. „I přesto že počet účastníků narostl až k jednomu

tisíci, na celou akci dohlíželo asi jen deset policistů, a to

proto, že sami organizátoři už předem avizovali, že se

nejedná o násilné protesty, ale o oslavu života,“ shrnula
trefně redaktorka.

Tereza Vandrovcová
koordinátorka streetparty



Veggie Parade

Veganské hody, které jsme pro účastníky připravili ve stínu
korun stromů Královské obory a secesního Průmyslového
paláce, byly zatím nejrozsáhlejší akcí, jakou jsme kdy
uspořádali, a ukázaly návštěvníkům nepřebernou paletu
chutí veganského jídla.

Dvě desítky stánků nabízely hlavní jídla, dorty, točenou
zmrzlinu, ale i hamburgery, uzeniny a veganské sýry. Na své
si přišli i vitariáni a nechyběla ani čajovna a fair trade káva
se sójovým mlékem. Kromě jídla bylo možno zakoupit také
kuchařky, oblečení i kosmetiku.

Samozřejmostí byly prezentace neziskových organizací
a jejich informačních materiálů, včetně možnosti podpořit
útulek pro (nejen) hospodářská zvířata. V rámci přednáško
vého programu zazněla témata ekologického spotřebitelství
a nízkorozpočtového veganství. O závěr večera se postarali
slovenští rappeři Presento a Suvereno s DJ Sklíčkem.

Barbora Hunčovská
koordinátorka hodů



Světový den hospodářských zvířat

Protiváhou letní pouliční veselice byl už pošesté pietní
průvod ke Světovému dni hospodářských zvířat, který
připadá na 2. října. I tato akce letos zaznamenala na svá
měřítka rekordní účast. Sešlo se okolo stovky pozůstalých, až
na výjimky ve smutečním ošacení.

Průvod ulicemi Starého města se svíčkami za doprovodu
majestátního Mozartova Requiem byl silným zážitkem nejen
pro účastníky, ale i pro konsternované kolemjdoucí, kterým
naši dobrovolníci rozdali spoustu informačních tiskovin.

Tereza Vandrovcová
koordinátorka SDHZ



Pouliční promítání

Veřejné promítání záběrů ze živočišné výroby je stěžejní
aktivitou Otevři oči už sedmým rokem. I letos jsme při něm
rozdistribuovali tisíce brožurek Veganství  Soucitná volba

a dalších informačních letáků a samolepek.

V letošním roce jsme aktualizovali soubor promítaných videí
a omladil se i tým aktivistů, kteří promítání neúnavně
provozují týden co týden.

Okolnosti si letos vyžádaly mimo jiné pořízení nového
nůžkového stanu, který pak naše výtvarně nadané aktivistky
Tereza a Růžena vyzdobily logem spolku.

Marek Matiáš
koordinátor promítání



Veřejné ochutnávky

Od konce roku 2014 působíme na veřejnost nejen drasticky
burcujícími záběry, ale také pozitivně ukázkou možností
veganského stravování. S výjimkou zimních měsíců se každý
týden scházíme na pražském náměstí Republiky a nabízíme
kolemjdoucím vlastnoručně připravené sladkosti a alterna
tivy hlavních jídel.

Nejvíce se nám osvědčil falafel, ovesný (ne)kapr, sójový
řízek, bábovka a čokoládové brownies. V první polovině
prosince se zaměřujeme na alternativy tradičních českých
vánočních pokrmů.

Lidé si od stánku kromě pochutin často odnášejí také úsměv,
letáčky s recepty i další materiály a poznatek, že vegané
nejsou asketičtí mravokárci jako v lidových představách.
Dostáváme přitom i silnou pozitivní zpětnou vazbu, která
nás motivuje k další činnosti.

Růžena Ceralová
koordinátorka ochutnávek



Veganské večeře

Kromě dlouhodobých aktivit jsme na podzim 2015 začali
pořádat také komunitní veganské večeře. Setkávají a sezna
mují se zde jak lidé, kteří už se stravují bez živočišných
produktů, tak i ti, kteří se o veganství zatím jenom zajímají
nebo ho chtějí vyzkoušet.

Navázali jsme na tradici žižkovských DIY večeří, ovšem jako
místo konání jsme zvolili pankrácké Café na půl cesty, které
je i v běžném provozu veganfriendly podnik.

Každá večeře má určité téma, které není nijak závazné, ale
může usnadnit rozhodování, co připravit a donést. V tom
totiž tkví princip komunitních večeří  každý příchozí doma
předem připraví nějaké jídlo a donese jej s sebou. Pokud ale
někdo neví, co uvařit, může jen dorazit ochutnat a nechat se
inspirovat od ostatních nebo přinést třeba ovoce či zeleninu.

Večeře se konají každou první neděli v měsíci. Těšíme se!

Petra Křiváková
koordinátorka večeří



Festivaly

Nedílnou součástí osvětové činnosti spolku jsou také
informační stánky na různých festivalech. Náš krásný nový
stan jsme postavili v Praze na Veggie Náplavce pořádané
projektem Vegan Fighter, na akci Respect Life Czech
Republic pořádané hnutím 269life a už poněkolikáté na
Čajomíru na Vyšehradě.

Vyjížděli jsme i mimo Prahu, a to na Veget Fest ve
Strakonicích a velkolepé Vegánske hody do Bratislavy.
Popáté jsme byli na Trutnov OpenAir festivalu, i letos
s mobilním kinem a velice čtenou stěnou s citáty slavných
veganů a vegetariánů. Stejně jako v minulých letech jsme
poskytli materiály aktivistům 269life na festival Mighty
Sounds, kde nás letos reprezentoval i stánek OBRAZu –
Obránců zvířat.

Účastnili jsme se i dalších akcí konaných uvnitř, jmenovitě
Veg Festu II (Praha), VeganFestu (Brno), Veggie Vánoc
(Praha) a v neposlední řadě i tradičního Vegetariánského
dne v Toulcově dvoře (Praha).



Přednášková činnost

Součástí našeho působení je i přednášení o praktických i od
borných tématech spojených s veganstvím a ochranou zvířat.

V roce 2015 jsme uskutečnili mimo jiné následující:

• Tereza Vandrovcová promluvila o historii a budoucnosti
konzumace masa na brněnském VeganFestu a o karnismu
na VegetFestu ve Strakonicích.

• Barbora Hunčovská přednášela o psychologii efektivního
šíření veganství na brněnském VeganFestu 2015 a na
Vegánskem dni v Bratislavě.

• Marek Matiáš, Jan Jelínek a Alexandr Darius Radecký
uspořádali ve spolupráci se sdružením Oikos přednášku
o udržitelném rozvoji a veganství na půdě pražské Vysoké
školy ekonomické.

Některé ze zmíněných přednášek můžete zhlédnout online.



Nové materiály

V souvislosti s tématem letošní Veggie Parade jsme mezi
tiskové materiály přidali leták o ekologických aspektech
živočišné produkce, respektive veganství, který jsme převzali
od slovenských Vegánskych hodov.

Do prodeje jsme zařadili benefiční tričko s veganským
motivem. Do distribuce nám také přibyly dva díly původních
českých veganských kuchařek Místo vejce banán a Místo
kapra hlíva z produkce Vegansport.cz a obsáhlé brožurky
Veganská strava pro děti a těhotné a kojící matky
z produkce Nesehnutí a České veganské společnosti.

Růžena Ceralová
koordinátorka zásilek



Zasílání materiálů a podpora ostatních aktivistů

Od počátku existence je součástí našeho poslání také pod
pora aktivit jednotlivců i skupin v různých městech Česka
i Slovenska.

Zájemcům zasíláme poštou především tiskové informační
materiály a v případě potřeby jim poskytujeme i další pod
poru. Materiály zasíláme po emailové domluvě za dobro
volný finanční příspěvek.

V roce 2015 jsme rozeslali celkem 135 zásilek s materiály. Od
roku 2009 jsme už takto rozdali na 50 000 výtisků naší
16stránkové brožurky, která detailně popisuje podmínky
v českých chovech, informuje o ekologickém dopadu živo
čišné výroby a možnostech veganské stravy. Dále vydáváme
a šíříme veganské recepty, samolepky apod.

Michaela Černejová
koordinátorka zásilek

Barbora Hunčovská
koordinátorka zásilek



Soucitne.cz

V roce 2015 jsme se stali oficiálním provozovatelem serveru
Soucitně, který již od roku 2011 vytváří naše členka Tereza.
Web i jeho populární facebooková stránka představují skvělé
nástroje osvěty v oblasti soucitného přístupu ke zvířatům
a veganského životního stylu.

Na československou mapu loni přibylo 30 nových prodejen
se zdravou výživou a 82 podniků s veganskou nabídkou
(z toho 24 veganských a 28 vegetariánských). Otitulkovali
jsme 9 videí a přeložili či napsali cca 100 článků o zvířatech,
etice, výživě, zdraví, ekologii, rozmachu veganství apod.
Nejčtenější článek se věnoval krutému zacházení s outloni.

Na Facebooku jsme v roce 2015 získali 5000 nových
fanoušků a publikovali mnoho fotek, infografik, receptů,
citátů a dalších příspěvků. Nejvyšší dosah (přes 1 milion
shlédnutí) měla výzva k napájení ptáků v parném létě. Díky
těmto spíše mainstreamovým tématům si stránku oblibují
i neveganští milovníci zvířat, kteří se pak na základě dalších
informací seznamují i s veganstvím.

Tereza Vandrovcová
autorka Soucitne.cz



Rozpočet organizace v roce 2015

Financování spolku je závislé zejména na drobných darech
jednotlivých dárců, jejichž počet během loňska mírně
vzrostl. Ačkoli rok 2015 znamenal ztrátu, věříme, že se
situace v nadcházejícím roce stabilizuje.

Všem, kteří nás podporují, srdečně děkujeme!

Z hlediska finančních toků tvořil výraznou položku také
dokumentární filmový festival Zvířata jsou taky lidi, který
proběhl už na podzim roku 2014. V termínu 10.–13. 11. 2016
proběhne jeho druhý ročník.



www.otevrioci.cz




