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se na tzv. dušičky připomíná památka
zesnulých jsme uspořádali smuteční
událost k památce zvířat zabitých
člověkem. A závěrem roku jsme již
druhým rokem zorganizovali před
káděmi s kapry Tichou uličku.

Pokud s našimi aktivitami souzníte,
budeme rádi za vaši podporu na
Darujme či na transparentním účtě:
2001530563/2010. Naše činnost je
financovaná především z dárcovských
příspěvků. Proto jsme vděční
každému, kdo se rozhodne nám
pomoci v aktivitách pokračovat.

Rok 2019 byl startem kampaně Chci
znát pravdu, která má za cíl
dosáhnout zavedení kamerových
systému na všech jatkách v České
republice a jejich online přenos.
Věnovali jsme se investigativní
činnosti s tím spojené, sběru podpisů
a podnikali kroky k tomu, aby se
téma mučených zvířat dostalo do
veřejného prostoru.

Jednou z důležitých činností našeho
spolku je pořádání protestních akcí a
letos se nám jich podařilo zrealizovat
mnoho. Uspořádali jsme Tichou
uličku na oslavách masopustu, před
Velikonoci drželi pietu v pražských
ulicích za oběti vaječného průmyslu,
v listopadu, kdy  

ÚVOD



V březnu jsme pořádali tichý protest  
na Ctěnickém masopustu, kde jsme
pomocí bannerů a letáčků
poukazovali na krutost stojící za
životem a smrtí prasat zneužívaných
pro svalovinu.

Událost byla velmi intenzivní i z toho
důvodu, že na místě viselo
rozpůlené, nedávno ještě živé prase,
u nějž řezník poučoval diváky o
zpracovávání jeho mrtvého těla. 

Nejprve jsme u vchodu vytvořili
uličku, kterou museli příchozí
návštěvníci projít, později jsme se s
bannery přesunuli k samotnému aktu
porcování prasete.

TICHÁ ULIČKA 
NA MASOPUSTU

BŘEZEN

Aktivisté a aktivistky vzbudili u
účastníků masopustu rozruch, z nějž
vzešlo několik dlouhých konverzací.



Za cíl jsme si dali vybrat
20 tisíc podpisů, což se
nám podařilo během 6

měsíců.

Na podporu kampaně jsme dostali
grant od řetězce obchodů Lush. Z
obdržených financí jsme si pronajali
reklamní plochy v Praze a
Pardubicích. Jednalo se o prostory na
vlakových nádražích, u prodejen,
billboardy u frekventovaných silnic,
plochy na nástupištích a uvnitř
vagónů metra.

Projekt Chci znát pravdu má vlastní
webové stránky, kde jsou k dispozici  
video záznamy z českých jatek a také
řešení, jak se nepodílet na zvířecím
utrpení. 

www.chciznatpravdu.cz

Dne 18.3. jsme zveřejnili video z
jediných králičích jatek v České
republice. Společně s ním se spustila
kampaň Chci znát pravdu, která má
za cíl zavedení kamerových systému
na všech jatkách v ČR a jejich online
přenos na internetových stránkách
jednotlivých jatek.

Ke kampani byla připravena petice s
možností online vyplnění i stažení
její fyzické podoby. Ve sběru podpisů
se nám dostalo velké podpory od
veřejnosti, jak při jejím šíření přes
sociální sítě, tak při fyzickém sběru
podpisů skrz petiční stánek umístěný
v centru Prahy či na rozličných
vegansky orientovaných akcích.

KAMPAŇ CHCI
ZNÁT PRAVDU

BŘEZEN - ZÁŘÍ



Velikonoční událost Pietní akt za
oběti vaječného průmyslu jsme
pořádali ve spolupráci s Hnutí 269. 

Poukázali jsme na miliony
jednodenních kohoutků, kteří jsou
uplynováni či rozemleti zaživa, jen
kvůli tomu, že nesnáší vejce.

Kruté praktiky líhní demonstrovaly
aesítky aktivistů, kteří drželi v
dlaních jejich těla. Několik dalších
účastníků a účastnic komunikovali se
zaujatými kolemjdoucími a rozdávali
jim informační letáčky. Ty
obsahovaly informace o celém
procesu zneužívání slepic ve
vaječném průmyslu.

PIETNÍ AKT ZA
OBĚTI VAJEČNÉHO
PRŮMYSLU

DUBEN

Přítomno bylo přibližně 80
aktivistů a aktivistek.

Akce vzbudila zájem také ze strany
médií. Přítomno bylo několik
redaktorů/ek, díky nimž vznikly
internetové články.



V říjnu jsme zveřejnili tajně natočené
záběry z vyháněcí rampy jatek ve
Všeticích. Podařilo se nám
zaznamenat, jak se lidé chovají ke
zvířatům, když si myslí, že se nikdo
nedívá. Zaměstnanci kopali, probíjeli
a tahali provazem uvázaným za hlavu
nemohoucí krávy a prasata.

Záběry týraných zvířat jsou dalším
důvodem, proč je nutné postavit se
za kampaň Chci znát pravdu, zavést
kamery na jatkách a zprostředkovat
jejich záznam široké veřejnosti.

Videa ze skryté kamery odvysílala
Česká televize, televize Prima i Nova
v hlavním vysílacím čase během
večerních zpráv. Na České televizi se
poté objevily ještě v pořadu 168
hodin.  

O téma projevil zájem také
zpravodajský internetový pořad
DVTV, kde téma kamer a chování ke
zneužívaným zvířatům diskutovali
zakladatelé organizace Michaela
Vincourová a Lukáš Vincour s
Martinem Veselovským. Možnost
zavádění kamer na jatkách se dostalo
také na titulní stranu tištěných novin
Právo.

Pouze na sociálních
sítích se dostaly záběry
k více než 700 tisícům

lidí.

Záběry zahýbaly celým českem
natolik, že byla nařízená okamžitá
plošná veterinární kontrola všech
jatek v České republice. Ministr
zemědělství Miroslav Toman se
během tiskové konference vyjádřil k
možné podpoře kampaně Chci znát
pravdu.

CHCI ZNÁT
PRAVDU

ŘIJEN



Dne 2. listopadu jsme uctili památku
zvířat zabitých rukou člověka pro
jídlo, zábavu, oblečení, taktéž jsme
projevili smutek nad ztrátou bytostí,
které přišly o život v rámci vědy a
výzkumu nebo při výkonu myslivosti.

Deset aktivistů/ek drželo skutečné
zvířecí oběti a mnoho dalších
účastníků a účastnic svíralo zapálené
svíčky za jejich vyhaslé životy. Za
doprovodu smuteční hudby jsme
společně drželi hodinu ticha.

Na události byly rovněž k dispozici
letáčky, které měly motivovat k
zamyšlení nad tím, zda je opravdu
nutné vykořisťovat, mučit a zabíjet
nevinné bytosti.

UCTĚNÍ PAMÁTKY
ZESNULÝCH

LISTOPAD



Letošní rok se konal již druhý ročník
události Tiché uličky za kapry. Tento
tichý protest jsme zorganizovali ve
spolupráci s lokálními aktivisty v 17
městech po České republice. Akce se
zúčastnilo celkem přibližně 360
aktivistů a aktivistek.

Cílem bylo upozornit na utrpení
kaprů během krvavé vánoční tradice.
Účastníci a účastnice měli
symbolicky zalepená ústa, aby
demonstrovali nemožnost kaprů
křičet bolestí a strachem. Pomocí
transparentů s jednoduchými hesly
jsme se snažili přimět kolemjdoucí k
zamyšlení. Nabízené letáky
obsahovaly recepty na rostlinnou
variantu Štědrovečerní večeře.

TICHÁ
ULIČKA ZA
KAPRY

PROSINEC

U české společnosti je tradice
vánočního kapra silně zakořeněná a
proto mnozí reagovali velmi
emotivně. Událost, potažmo celé
téma zabíjení zvířat ve jménu Vánoc
vzbudila velkou vlnu pozornosti v
rámci sociálních sítí. Podařilo se nám
rozbouřit diskuzi nad tím, zda má
tradice větší hodnotu než něčí život . 



Informace o životech, které jsou
nuceny žít jednotlivá zvířata jsou
dostupné také na našich webových
stránkách www.zviratanejime.cz v
videa pak sdílíme prostřednictvím
youtubového kanálu Zvířata nejíme.

Naším záměrem je vzdělávat
společnost méně známými fakty,
abychom vytvořili komplexní a
detailní obraz o tom, jak krutě se
člověk ke zvířatům chová.

Během celého roku se snažíme
informovat veřejnost v rámci
sociálních sítí o konkrétních
způsobech zacházení se zvířaty,
především v České republice, ale
nejen tam. 

Prostřednictvím fotek i videí
ukazujeme realitu jejich životů od
narození po smrt. Naše důkazy jsou
silnou zbraní k tomu, aby lidé uvěřili,
že je jim utrpení mnohem blíž než si
mysleli. 

České svátky doprovází většinou
kruté tradice zabíjení zvířat. Ovšem
nejen svátky, ale i jednotlivá roční
období sebou nesou specifické druhy
zneužívání. V období jejich trvání
poskytujeme informace, které se k
nim vážou.

OSVĚTA

CELÝ ROK



ZÁVĚREM 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v naší činnosti
tento rok podporovali. Do dalšího roku vyrážíme s velkými

plány, proto budeme vděční, když s námi zůstanete.

ZVÍŘATA NEJÍME, Z.S.
www.zviratanejime.cz


