Reakce na oficiální vyjádření Vegan Olomouc, z. s. k Veggie festu 2018
Ondra Plachý byl náš kamarád přibližně rok před festivalem. Na přelomu roku jsme
se dohodli, že vstoupí do spolku a Veggie fest tak bude trvale pod Platformou v režii
aktivistické skupiny z Olomouce. Platforma registrovala doménu, vytvořila a spravovala
webové stránky veganolomouc.cz
Ondra chtěl zdvojnásobit loňský počet
návštěvníků a tak ho napadlo podpořit
festival kampaní na Startovači, kterou by
Platforma vyhotovila. Domluvili jsme se,
že kampaň uděláme a Ondra slíbil, že když
se vybere na Startovači na náklady festivalu,
tak výtěžek půjde na Platformu - a to hlavně
na její kampaně. Proto to tak bylo v celé
kampani prezentováno. Jak na webu, tak
ve videu, které se na Facebooku Soucitně.cz
podpořilo placenou propagací a zhlédlo
ho více jak 9000 lidí.

Ondra tedy uvedl tisíce lidí v omyl, protože Platformě neplánuje dát ani korunu a část
výtěžku již jménem svého spolku daroval azylové farmě Jarikhanda. Byl to Ondrův nápad
dát výtěžek na Platformu, protože věděl, že děláme hodně kampaní a mediální nasazení je
finančně nákladné. A protože měl vstoupit do Platformy, tak by část peněz šla i na aktivity
Vegan Olomouc, který měl šířit kampaně Platformy v Olomouci.
Problém nastal, když už po několikáté domluvě nedoručil podepsané papíry pro vstup
do Platformy. Protože během kampaně vystupoval jako člen Platformy, využíval e-mail
Platformy, událost byla pod Platformou a fakturační údaje na Startovači byly Platformy.
Účetně tak měl být celý festival pod Platformou.
V poslední dny kampaně na Startovači Ondra rozeslal tiskovou zprávu, aniž bychom ji
hromadně konzultovali. Platforma navrhla osobní schůzku, abychom dořešili dokumenty
ke členství a nastavili si (znovu), kdo by se k čemu měl vyjádřit, než zveřejníme obsah za
spolek.
Ondra se urazil, že si “nenechá mejt hlavu jak děcko” a že ho nikdo “nebude poučovat
o tom, kam posílat tiskové zprávy”. Chat začal být vyhrocený a tak ho někteří členové
Platformy opustili. Následně bez oznámení Ondra změnil číslo bankovního účtu na
Startovači z Platformy na svůj osobní, což nám pak oznámila Zuzka, která nám sama
psala, že se nemáme za co omlouvat, že svou reakci Ondra přehnal.
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Ondra na následnou emailovou komunikaci neodpovídal. Jediná reakce přišla, když jsme
zjistili, že v podmínkách Startovače je, že subjekt musí být osvobozen od daní a tím, že si
peníze převedl na svůj osobní účet, by je musel zdanit. Toho se lekl a navrhl, že by peníze
ze Startovače vložil na účet Platformy, ale zároveň navrhl další změnu a to snížení daru pro
Platformu na 21 % výtěžku. Tím, že Ondra změnil všechny dohody: nevstoupil do Platformy,
změnil číslo účtu, začal navrhovat nižší část výtěžku, se pro nás stal nedůvěryhodným
partnerem. Událost ale nadále existovala na stránkách Platformy, komunikaci vedli členové
ještě nezaloženého spolku Vegan Olomouc.

V den kdy skrze e-mail a stránku Platformy přišla druhá stížnost na organizaci festivalu
vznikla na Facebooku stránka Vegan Olomouc a Ondra oznámil vznik nového spolku.
Odstřihl Platformu jako správce z webových stránek veganolomouc.cz a smazal video
vysvětlující, kam půjde výtěžek festivalu.
Na základě těchto skutečností jsme chtěli událost převést pod stránku Vegan Olomouc,
což Facebook neumožňuje. Proto se musela událost zrušit a založit nová.
Přibližně před týdnem Ondra přišel na to, že doménu nevlastní jeho člen, ale Platforma.
Místo toho aby nás kontaktoval, abychom jim doménu převedli, tak nechal celý obsah webu
odstranit s tím, že si koupí doménu novou. Nahráli jsme na něj tedy jen jeho vlastní slova,
v očekávání, jak zavazující pro něj jsou, nikoliv za účelem poškodit jeho jméno.
Platforma do kampaně zapojila svoje fanoušky, dobrovolníky a partnery. Posunula svoje
kampaně na ochranu zvířat, aby několik měsíců mohla servisovat kampaň Veggie festu., což
pro nás byla investice. Platforma tedy nebyla pouhým beneficientem, ale svou
část si odpracovala. Ondra na základě kritiky ze strany Platfomy, aniž by s Platformou
komunikoval, změnil číslo účtu a začal měnit další dohody.
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Očekávali jsme, že transparentně vyúčtuje výtěžek (vstupné, merchandise, nájem od
stánkařů...) a náklady festivalu (včetně toho, co do toho vložil on sám nebo lidé z jeho
týmu), a zbytek pošle Platformě. Náklady na tvorbu a servis kampaně jsme vyčíslili
na 28 000,-.
Žádný dosavadní Veggie fest nevybíral na svoje následující ročníky, ale na svoje náklady
a další organizace ochrany zvířat. Tak to mělo být i letos s tím, že náklady z větší části
pokryje Startovač. Na náklady na další ročník zažádal Ondra jménem Platformy o grant
od Visegradského fondu, který dostal. Peníze se teď snaží převést na Vegan Olomouc.
Nebyl tedy důvod, aby Platforma nedostala většinu výtěžku.
Za nás je to nefér jednání, od změny účtu, přes mazání svých vlastních slov,
až po odmítnutí předem domluvené aktivity v rámci kampaně STOP sečení srnčat
v Olomouci nebo snah stáhnout obsah z webu, místo toho aby vykomunikoval převod
domény. To vše na základě naší kritiky jeho jednání ve jménu Platformy.
Od začátku jsme si přáli, aby se Veggie fest podařil a nebylo naším cílem poškodit
členy Vegan Olomouc ani další účastníky festivalu. Jsme moc rádi, že se festival vydařil
a všichni si z něho odnesli dobrý pocit. Veškerý čas, který můžeme, věnujeme ochraně
zvířat a to je pro nás prvotní a není nám příjemné řešit osobní věci touto cestou a ztrácet
tím tak svojí energii, kterou můžeme využít jinde. Máme radost, že část výtěžku šla na
azylovou farmu Jarikhanda.
Omlouváme se všem, kteří jsou tohoto součástí a doufáme, že Vás to neodradí
od další pomoci zvířatům a přírodě.
Děkujeme.
Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku, z.s.
platforma8.org
info@platforma8.org
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