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Otevíráme, z. s., je pořadatelem projektu Science Café.



Úvodní slovo

V roce 2018 jsme završili první dekádu existence našeho spol-
ku a jeho hlavního projektu Science Café. Při této příležitosti 
jsme uspořádali hned několik speciálních projektů, jejichž de-
taily najdete v této výroční zprávě. Deset let existence zároveň 
vybízí k malému ohlédnutí:

Když jsme v roce 2008 Otevíráme – tehdy ještě jako občanské 
sdružení – zakládali, měli jsme ambici v Praze pravidelně pořá-
dat diskuse s vědci Science Café. Dnes Science Café funguje 
ve více než 20 městech po celé České republice a náš spolek 
celou síť zastřešuje – a samozřejmě nadále organizuje diskus-
ní večery v Praze.

Těší nás, že se myšlenka setkávání vědců a veřejnosti v neformálních prostorách kaváren ujala i v České repub-
lice. Fakt, že se tak dnes děje v mnoha městech křížem krážem Českou republikou, považujeme za jednu z nej-
větších předností projektu. Science Café tak totiž zároveň spojuje přemýšlivé v malých i velkých městech, a tím 
vytváří unikátní síť aktivních lidí, kteří chtějí něco dělat pro druhé. 

Naším cílem bylo odpočátku přiblížit lidem práci vědců, seznámit širkou veřejnost s novými poznatky, inspirovat 
lidi napříč generacemi a vrátit přirozeně vědu do naší kultury. V posledních letech se však – v kontextu vývoje 
společnosti – k těmto cílům přidaly i nové: spojovat lidi napříč regiony, profesemi a generacemi, vytvářet kultivo-
vaný program setkávání tvář v tvář, rozvíjet neformální vzdělávání, kritické myšlení a představovat vědce a věd-
kyně jako lidi pracující s fakty, kteří – vedle jiného – mohou třeba vyvrátit i fake news.

Koordinační tým Science Café dnes tvoří skoro desítka lidí, dalších téměř šest desítek organizuje Science Café 
v rámci našich partnerských organizací. Z malého projektu se během dekády stal projekt velký. Stalo se to tak 
vlastně trochu nenápadně, protože po celou dobu jsme se věnovali spíše trpělivé a mnohdy neviditelné práci na 
vytváření sítě a pořádání večerů než marketingu a PR. 

Protože Science Café je z velké části projekt dobrovolný, ráda bych poděkovala všem, kteří k jeho úspěchu 
v uplynulé dekádě přispěli. Jsou to kolegyně a kolegové v koordinačním týmu, naši spolupracovníci v regionech, 
sponzoři a partneři – a také vědci. Bez nich byl Science Café neexistovalo. Děkuji proto vědcům a vědkyním, že 
jsou ochotní dělit se o své poznání, vyprávět o své práci a přispívat k šíření vzdělanosti. Velké poděkování patří 
také našemu publiku, pro které Science Café pořádáme.

Hana Valentová
předsedkyně Otevíráme, z. s.



     Základní údaje spolku

Výkonný výbor

Hana Valentová, předsedkyně spolku
Vladimír Vojík, místopředseda spolku
Jan Svačina, místopředseda spolku (do 15. 11. 2018)
Roman Hájek, místopředseda spolku (od 16. 11. 2018)

Dozorčí rada

Lukáš Soukup, předseda Dozorčí rady
Filip Němec, člen Dozorčí rady
Kristýna Kounková, členka Dozorčí rady

Sídlo a korespondenční adresa

Dobrovského 1483/31
170 00 Praha 7
IČ: 22735291

Otevíráme, z. s., je zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 19028.

info@otevirame.cz
www.otevirame.cz

Otevíráme, z. s., je držitelem ochranné známky „Science Café“ na území České republiky. 



Přehled činnosti v roce 2018

Organizace Science Café v Praze
Už od svého založení je spolek Otevíráme pořadatelem Science Café v Praze. V této činnosti jsme pokračovali 
i v roce 2018, přičemž na jaře jsme uspořádali výroční 100. pražské Science Café. Ve druhé polovině roku jsme 
v rámci drobných úprav dramaturgie zorganizovali Science Café vždy se dvěma hosty. Ze všech diskusních ve-
čerů jsme pořídili video a audiozáznam dostupný na slideslive.com/sciencecafepraha, resp. na audioportálu 
SoundCloud.Dále jsme uspořádali ještě dvě speciální Science Café pro naše partnery. 

Akce Science Café Praha

13. února 2018
Jak Češi objevují vesmír
Host: Jan Lukavčevič

13. března 2018
Co zmůže chemie s viry?
Host: Jan Konvalinka

10. dubna 2018
Laser: supernástroj člověka 21. století
Host: Michal Vyvlečka

12. června 2018
Cizí slova v češtině
Host: Karel Oliva

9. října 2018
Neuronové sítě & Life 3.0
Hosté: Ondřej Bajgar, Jan Romportl

13. listopadu 2018
Akustický vesmír & Psychosociální výzvy pobytu ve vesmíru
Hosté: Lucie Davidová, Jakub Rozehnal



Rozvoj sítě Science Café Czech Republic
Pokračovali jsme rovněž ve vytváření celorepublikové sítě organizátorů Science Café Czech Republic. Mírou pro-
pojenosti je česká síť pořadatelů Science Café unikátní i v evropském kontextu. Vážným zájemcům o vstup do 
naší sítě poskytujeme know-how, brand a dlouhodobou podporu ve formě sdílení zkušeností, kontaktů a příkladů 
dobré praxe. 

Science Café Czech Republic 2018 v číslech

23 měst
V roce 2018 tvořilo naši síť 23 měst, a to jak velkých univerzitních, tak menších. Nově začali naši místní partneři 
pořádat Science Café ve Slaném, Rumburku a Chodově.

119 večerů Science Café
Dohromady se v síti uskutečnilo 119 popularizačních a diskusních večerů Science Café.



Setkání pořadatelů a partnerů Science Café
Při příležitosti našeho 10. výročí jsme v Praze uspořádali setkání organizátorů a partnerů Science Café. Součástí 
bylo i pracovní zasedání pořadatelů v prostorách Skautského institutu, kde jsme sdíleli zkušenosti a nápady. Na 
pracovní část navázal program v prostoru Opero, které se mohlo uskutečnit díky podpoře provozovatelů prosto-
ru. Komunikace v naší síti je do velké míry založena na online kontaktu, osobní setkání proto považujeme za 
důležitou součást posílení vztahů v síti.





Vydání sborníku 10 let Science Café
Při příležitosti našeho výročí jsme se rozhodli připravit naši první knihu. Autor nápadu a editor Roman Hájek se 
ponořil do archivu Science Café, vyzpovídal zajímavé osobnosti – Helenu Illnerovou, Jana Sokola či Petra Sla-
víčka, shromáždil zajímavosti napříč celou sítí Science Café Czech Republic a připravil publikaci, která mapuje 
Science Café, ale zároveň zachycuje i obecnější fenomény popularizace vědy. Text doprovází bohatá fotografic-
ká dokumentace. O grafickou úpravu se postaralo studio AnFas.



Noviny Science Café Revue
Idea tištěných novin pro fanoušky vědy jsme v Science Café měli již dlouho. V roce 2018 jsme se ale pod vedením 
autora nápadu a šéfredaktora Lukáše Soukupa pustili do příprav: od precizace konceptu přes budování redakce 
až po vymyšlení názvu a prvních témat. 

Od počátku jsme věděli, že chceme vydávat skutečné tištěné noviny (čtvrtletně), které si budou moci čtenáři vzít 
ke kávě třeba ve své oblíbené kavárně. Pro milovníky online čtení jsou ale noviny dostupné i ve formátu pdf a na 
webu www.screvue.cz. O grafickou podobu se stará Vladimír Vojík a Roman Hájek.

Charakteristika Science Café Revue

Science Café Revue zachycuje fenomény, otázky, myšlenky a vize z oblasti vědy přístupné každému. 

Science Café Revue témata představuje pozitivně, jasně a zábavně v kontextu našeho života. 

Science Café Revue své čtenáře vzdělává v oblasti vědy a technologií.

První číslo jsme vydali v listopadu 2018 a jeho tématem byla kolonizace Marsu. Ještě koncem roku jsme zahájili 
přípravy dalšího čísla na téma vědomí. 



Další aktivity v roce 2018

Vytvoření profilu na portálu Proudly

Díky laskavosti společnosti Symbio jsme získali voucher na vytvoření profilu Science Café na 
portálu Proudly.cz. Profil, který pro nás zdarma připravil tým Proudly, nám pomáhá hledat nové 
členy týmu a představovat, jak náš tým funguje.

Vytvoření charbota Science Café 

Protože nás baví věda a technologie, rozhodli jsme se vyvinout vlastního chatbota, který by uži-
vatelům na Facebook Messengeru zodpovídal základní otázky. Chatbota vyvinul Lukáš Soukup 
v rámci partnerské společnosti LukyLab.



Partneři v roce 2018

Generální partner Hlavní partner

Partneři

Partner výročního sborníku Partner výročí

Speciální poděkování ... a děkujeme také všem jed-
notlivcům a spolupracovníkům, 
kteří nám pomáhají Otevíráme 
a Science Café rozvíjet.



Příloha: účetní závěrka







 

 

 

 

Výkaz zisků a ztrát 

stav k 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč) 

 Hlavní 
činnost 

Vedlejší 
činnost 

Celkem 

A. Náklady    

I. Spotřebované nákupy a nakupované 
služby 

96 50 146 

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a 
aktivace 

0 0 0 

III. Osobní náklady celkem 207 6 213 

IV. Daně a poplatky celkem 30 3 33 

V. Ostatní náklady celkem 48 0 48 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem 

0 0 0 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0 

    

B. Výnosy    

I. Provozní dotace celkem 0 0 0 

II. Přijaté příspěvky celkem 220 172 392 

III. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 0 6 6 

IV. Ostatní výnosy celkem 0 0 0 

    

C. Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

-161 119 -42 

D. Výsledek hospodaření po 
zdanění 

-161 119 -42 

 



(c) Otevíráme, 2019


