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zvířecím utrpení v České republice. 

Kompletně jsme předělali naše
webové stránky a doplnili je o nové
informace. Nouzově jsme také
uspořádali místo protestního
pochodu Prahou online protest.

Během listopadu jsme zveřejnili
brutální násilí páchané na krocanech
během odchytu před cestou na jatka.
A v období Vánoc jsme zorganizovali
již tradiční Tichou uličku za kapry.

Situace kolem koronaviru odvádí
pozornost od zvířecího utrpení a
komplikuje akce, které jsou zaměřeny
k ukončení násilí na nich. Doufejme,
že s příštím rokem se svět uklidní a i
my se budeme v cestě za soucitným
světěm moci posouvat dále.

Milí spolubojovníci,

předně bychom vám chtěli poděkovat
za vaši podporu a víru ve smysl naší
činnosti. Děkujeme za každou vaší
pomoc,  finanční příspěvek i
samostatnou aktivitu vedoucí k
osvobození zvířat.

Rok 2020 byl velmi ovlivněn
celosvětovou pandemií, která
zkomplikovala pořádání veřejných
akcí a protestů, jež jsou provázány s
naší organizací. Museli jsme zrušit
hned několik naplánovaných akcí, ale
pevně věříme, že je v dalším roce
budeme moci realizovat bez omezení.

Ani tak jsme ale nezaháleli a situaci
využili k tvorbě a vydání knihy
Nesvoboda, která vypovídá o 
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Kniha je tištěna veganskými barvami
na recyklovaný papír s certifikací
FSC.

Informace jsou
podloženy 68 stranami

zdrojů.

Během tvorby knihy jsme byli v
kontaktu s ministerstvy, ústavy,
profesory zemědělských univerzit, se
zemědělci samotnými, čerpali jsme z
veřejných publikací, z chovatelských
časopisů i úspěšně obhájených
bakalářských a diplomových prací
studentů zemědělských škol. Jsme si
velmi dobře vědomi, že lidé mají
tendenci informace o zneužívaných
zvířatech  popírat, důvěryhodnost
obsahu pro nás byla proto klíčová. 

V červenci jsme vydali knihu
Nesvoboda, která je zaměřená na
zneužívání zvířat v České republice.
Je první knihou svého druhu, která
seznamuje čtenáře s bídným životem
zvířat na našem území. 

Kniha má 34 kapitol , ve kterých
popisuje zvířecí utrpení nejen na
jatkách, ve velkochovech,
malochovech či ekochovech, ale i v
pokusných laboratořích, v
zoologických zahradách, cirkusech,
věnuje se problematice jezdectví,
domácích mazlíčků, rybolovu,
myslivosti, medu, ale i psychologii
zvířat, životnímu prostředí či
veganské stravě.

KNIHA
NESVOBODA

ČERVNEC



Do online protestu se
zapojilo přibližně 100

lidí.
V říjnu se měl konat pochod proti
zabíjení a zneužívání zvířat, bohužel
nám ho ale zkomplikovala situace
spojená s koronavirem, tudíž jsme
přistoupili na náhradní variantu a
pochod odložili na příští rok. 

Tím náhradním řešením byl online
protest, kdy lidé sdíleli své
fotografie s transparenty u prodejen
či regálů s těly zvířat pod hashtagem
#zaosvobozenizvirat.  

Databáze fotek z chovů, jatek, či
hesla na transparenty byly k
dispozici na internetovém uložišti.
Všechny fotografie pocházely z ČR.  

ONLINE
PROTEST
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Záběry se objevili v televizních
večerních zprávách na ČT1, v TV
Prima a v několika internetových
článcích.

Utrpení krocanů vidělo
na sociálních sítích
přes 164 000 lidí.

Televizní dosah byl
mnohonásobně vyšší.

V listopadu, před dnem Díkuvzdání
jsme zveřejnili velmi násilné video z
odchytu krocanů před cestou na jatka
ve vesnici Ostrov u Stříbra.
Brigádníci najmutí společností TIGO
4949, s.r.o. vyděšená zvířata kopali,
házeli s nimi, tahali je za krky a
fackovali je.

Ačkoliv jsme předali případ k řešení
krajské veterinární správě, nevěříme,
že se potrestáním jednotlivců něco
změní. Při zveřejňování záběrů jsme
proto zdůrazňovali, že klíčový
problém je samotná konzumace
zvířat. Dokud se budou zvířata
zneužívat, bude existovat i násilí. 

ODCHYT
KROCANŮ

LISTOPAD



Naše velké díky patří firmě LUSH,
která nám poskytla grant, ze kterého
bylo možné plochu pronajmout. 

Spot se váže ke
kampani Chci znát

pravdu.

Začátkem prosince se nám podařilo
zařídit pronájem LED obrazovky v
Praze u Nuselského mostu směrem
do centra města. Spot s jasným
heslem trval 10 vteřin a opakoval se
minimálně jednou za minutu. Objevili
se na něm tři  zvířata: Tele v
individuálním boxu, prase křičící v
transportu smrti a kuře uvnitř
zabedněné haly. 

Reklamní plocha se nachází na
nejfrekventovanější části magistrály.
Denně pod ní projede 75 tisíc aut,
motoristů je pak přibližně 100 000.

REKLAMA NA
VEGANSTVÍ

LISTOPAD



Prvního prosince vyšel první díl
podcastu Zvířata nejíme.

Cílem našich podcastů je jednak
šíření osvěty v oblasti veganství, ale
především pak seznámení posluchačů
s různými formami aktivismu. 

V úvodním dílu mluvili zakladatelé o
činnostech organizace a o postojích a
hodnotách, která vyznávají nejen oni
sami, ale i celé seskupení Zvířata
nejíme. Další díly budou již plně
věnované hostům a tématům, které
jsou s nimi spojené. Nové díly budou
vycházet vždy první den v měsíci.

PODCASTY

PROSINEC

Podcasty si můžete
poslechnout na

platformě Spotify.

Spolupráce s lidmi, kteří mají za cíl
veganský svět, stejně jako my je pro
nás zcela zásadní. Proto i na úvodní
znělce pracoval hudebník Filip Briš,
vystupující pod jménem Presento,
který je etickým veganem řadu let.

V našich podcastech navíc uslyšíte
rozhovory pouze s vegany a
vegankami.



Čtrnáct dní před Vánoci bylo možné
vidět v prostorech vagónů metra na
lince B tváře kaprů s nápisem: 

KAPŘI

PROSINEC

Zvolte soucit místo utrpení.
To, že nekřičí, neznamená,

že necítí bolest.
Prožijte letošní vánoce
skutečně v klidu a míru.

Nebo fotografie se soucitnou
Štědrovečerní večeří a odkazem na
naše webové stránky, kde lze
dohledat recepty na typické vánoční
pokrmy jako je vánočka, veganské
cukroví nebo Štědrovečerní večeře.



Tichých uliček se
zúčastnilo dohromady

přibližně 150 lidí.

Letos se konal již třetím rokem
protest před káděmi s názvem Tiché
uličky za kapry. Ve třech městech
(Praha, Brno, Plzeň) se sešli aktivisté,
kteří upozorňovali na utrpení kaprů
během vánočního masakru.
Transparenty nesly jasná hesla, která
měla vést kolemjdoucí k zamyšlení.
Na místě bylo i několik aktivistů
připravených zodpovídat dotazy a
rozdávat letáčky se základními
informacemi o kaprech a recepty na
rostlinnou variantu Štědrovečerní
večeře.

Jako každý rok vzbudila tato událost
silné emoce.

TICHÁ
ULIČKA ZA
KAPRY

PROSINEC



OSVĚTA

CELÝ ROK

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.

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.



Pevně věříme, že rok 2021 bude pro zvířata příznivější. Situace kolem
koronaviru brzdí aktivismus a odvádí pozornost od zvířecího utrpení.
Doufejme, že v příštím roce se budeme nejen my, ale i všichni ostatní
moci posouvat dále v cestě za soucitným světem.

POKUD SE VÁM NAŠE AKTIVITY LÍBÍ, MŮŽETE
NÁS PODPOŘIT NA 
TRANSPARENTNÍM ÚČTĚ:

ZÁVĚREM 
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