
Newsletter Otevři Oči – 26. 9. 2012 
 
Zdravíme všechny a posíláme informace o několika zajímavých aktuálně pořádaných akcích a 
aktivitách týkajících se ochrany a práv zvířat. 
 

Vegetariánský den 2012 
Již 9. ročník Vegetariánského dne proběhne v neděli 30. září v Praze opět na Toulcově dvoře. Těšit 
se můžete na přednášky, prezentace, ochutnávky a dobré jídlo, ukázky vaření, informační a 
prodejní stánky. Potkat můžete mimojiné i stánek Otevři oči a vyzvednout si můžete naše 
informační materiály. Úplný program naleznete zde, jak se na akci dostanete pak zde. 
Vegetariánský den pořádá Česká vegetariánská společnost. 
 

 
 

Veggie měsíc 
Možná už jste o tom slyšeli; již potřetí je říjen tzv. Veggie měsícem. Co to znamená? Po celý měsíc 
pořádáme v různých městech po celé ČR akce propagující myšlenky respektu ke zvířatům a 
uplatnění soucitu k nim i v okamžiku, kdy usedáme k jídelnímu stolu. Říjen je vymezen dvěma dny: 
Světovým dnem vegetariánství, který připadá na 1. 10., a Světovým dnem veganství 1. 11. I letos 
budeme několik akcí pořádat v Praze a doufáme, že se k nám připojí i další města. Pokud byste měli 
zájem uspořádat nějakou akci i ve vašem okolí – může to být veganská večeře, promítání filmu, 
diskuze, benefiční koncert..., stále není pozdě se připojit. Kontaktujte nás na emailu 
mesic.info@veggie-parade.cz a my vaši akci zařadíme do seznamu akcí. Pokud byste měli chuť 
něco uspořádat, ale nejste si jisti, co by to mělo být, možná vám můžeme poradit. Rádi 
poskytneme informační materiály k distribuci a také filmy, které můžete promítnout. Více 
informací o celém projektu a seznam pořádaných akcí naleznete na webových stránkách 
www.veggiemesic.net. 

 
 
 

http://vegspol.cz/view.php?cisloclanku=2012090002
http://vegspol.cz/view.php?cisloclanku=2012090001
http://www.vegspol.cz/
http://veggiemesic.net/akce-2
http://www.goveg.cz/otevrioci/download.jsp?section=tisk
http://www.goveg.cz/otevrioci/festival.jsp?section=filmy
http://www.veggiemesic.net/


 

Světový den hospodářských zvířat – smuteční průvod v Praze 
Jednou z hlavních akcí pořádaných v Praze v říjnu bude smuteční shromáždění a průvod konané 2. 
října u příležitosti Světového dne hospodářských zvířat. Chceme uctit památku všech zvířat – 
ročně jsou to desítky miliard – která jsou vězněna, trápena a zabíjena rukama člověka proto, 
abychom mohli konzumovat produkty jejich těl. Na jejich památku zapálíme svíčky, položíme 
květiny a věnce, vyvěsíme parte a přečteme smuteční projev. Shromáždění začne v 18 hodin na 
Václavském náměstí ve střední části (u historické tramvaje), v 18.30 vyrazí smuteční průvod s 
rakví a zakončí akci na Staroměstském náměstí. Budeme rádi, pokud se i vy akce zúčastníte a 
věnujete s námi svou vzpomínku všem zvířatům, která zbytečně trpí na farmách a na jatkách pro 
lidské potřeby. Prosíme zúčastněné, aby se dostavili ve smutečním oděvu, můžete přinést vlastní 
květiny a svíčky. 
 
Více informací a fotky z minulých let: veggie-parade.cz/sdhz 
Facebooková událost: facebook.com/events/282991045147092/ 

Pokud nejste z Prahy nebo se události nemůžete zúčastnit, sdílejte prosím akci mezi svými přáteli, 
ať se nás sejde co nejvíce. Děkujeme! 

 
 
 

Materiály 
Právě jsme vydali nový leták s výběrem receptů, kterým se snažíme ukázat, že veganská strava 
(bez živočišných produktů) může být stejně snadná, chutná a rozmanitá jako strava konvenční. 
Všechny recepty pocházejí ze spřáteleného serveru etického životního stylu Soucitně.cz, kde 
najdete mnoho dalších receptů, tipů ke stravování a dalších zajímavostí. Leták si můžete prozatím 
prohlédnout a stáhnout zde: první strana, druhá strana, případně si jej vyzvednout na některých 
akcích, jichž se s naším informačním stánkem účastníme. 
Všechny naše materiály nabízíme zájemcům k osobnímu použití i k distribuci. Prohlédněte si je, a 
budete-li mít zájem o jejich zaslání, napište si o ně na email info@otevrioci.cz. 
 

Veganské komunitní večeře 
V několika městech po celé ČR se již staly pravidelností veganské večeře. Jejich princip je 
jednoduchý – účastníci navaří či připraví veganské jídlo a na místě sdílejí s ostatními. Setkání se 
konají většinou pravidelně (obvykle jednou měsíčně) a jsou otevřeny každému, kdo chce ochutnat, 

http://veggie-parade.cz/sdhz
http://www.facebook.com/events/282991045147092/
http://www.soucitne.cz/
http://veggie-parade.cz/images/recepty1.jpg
http://veggie-parade.cz/images/recepty2.jpg
http://www.goveg.cz/otevrioci/download.jsp?section=tisk
mailto:info@otevrioci.cz


podělit se o zajímavý recept s ostatními, informovat se a přesvědčit se o tom, že veganská strava 
může být zcela běžným a zajímavým způsobem stravování, či se seznámit s podobně smýšlejícími 
lidmi. Účast není omezená donesením vlastního jídla, můžete se samozřejmě zúčastnit i bez něj. 
Momentálně večeře probíhají v Praze, Brně, Jihlavě, Olomouci, Orlové a Liberci. Máte to blízko? 
Určitě se zastavte a ochutnejte! Pokud ne, možná můžete zorganizovat veganské večeře ve vlastním 
městě. (Pokud nikoho ve svém okolí neznáte, napište, možná vás můžeme seznámit). Adresář 
večeří s podrobnějšími informacemi naleznete zde: 
http://veganodaktyl.veganka.cz/?page_id=580. 
 

 
 

Promítání 
Již třetím rokem každý týden pořádáme v Praze pravidelné pouliční promítání o zacházení lidí se 
zvířaty. Promítáme každý pátek na Nám. Republiky v odpoledních a večerních hodinách. Na těchto 
akcích ukazujeme lidem skutečné záběry z velkochovů, jatek a laboratoří a odhalujeme realitu a 
pozadí tzv. živočišné výroby a dalších odvětví, v nichž jako lidé užíváme a zneužíváme zvířata. 
Rozdali jsme na nich již mnoho tisíc informačních materiálů a zároveň při přímém kontaktu s lidmi 
hovoříme o alternativách k současné situaci a nabízíme možná soucitná řešení. Jste-li z Prahy a 
zaujala-li vás tato aktivita, budeme velmi rádi, pokud se za námi přijdete podívat a podpoříte nás. 
Více o promítání a možnosti zapojení. V Brně pořádají pouliční promítání naši kolegové z Kolektivu 
pro zvířata. Snažíme se také o rozšíření promítání do jiných měst ČR a SR. Pokud byste chtěli 
takovou aktivitu pomoci zorganizovat, určitě nás kontaktujte. 
 

 
 

Podpořte nás 
Budeme rádi za jakoukoli finanční podporu, která nám pomůže pokrýt náklady na tisk a distribuci 

http://veganodaktyl.veganka.cz/?page_id=580
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materiálů i na další naše osvětové aktivity, jako je například pouliční promítání. Více o finanční 
pomoci a číslo našeho účtu. 
Budeme také velice rádi, zapojíte-li se do našich aktivit, ať už například šířením materiálů, 
spoluúčastí na našich akcích v Praze či rozšířením aktivit do jiných měst. Pro inspiraci 
doporučujeme prohlédnout sekci Co můžeme dělat na našem webu. V každém případě nás 
kontaktujte! 
 
Přejeme hezký podzim a budeme se těšit na případné reakce či setkání s vámi na některé z našich 
akcí. 
Za kolektiv Otevři oči, 
Bára 
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