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naději a potvrzení, že to, co děláme
má smysl. 

Všem, kteří nás podporují, jak
finančně, tak účastí na událostech
nebo sdílením informačních postů
moc děkujeme. Děkujeme také všem,
kteří, stejně jako my, usilovně pracují
na světě, ve kterém nebude mít místo
zvířecí utrpení. 

Milý spolubojovníci,

v roce 2021 byla naše pozornost a
síly vynaloženy především na
dokončování dokumentu Svědectví:
Pravda, která měla zůstat skryta.
Práce to byla velmi náročná a proto
bylo množství dalších aktivit našeho
spolku mírně omezeno. I tak jsme se
však pustili do nové osvětové
kampaně s názvem Poznej mé utrpení
a uspořádali již tradiční Uličku za
kapry před vánočními svátky a
smuteční shromáždění k Uctění
památky zesnulých zvířat, které
pořádáme na dušičky.

Zájem o informace, které sdílíme na
sociálních sítích roste, počet
sledujících nám tento rok vzrosl o
několik tisíc, v čemž vidíme velkou 
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Velmi podstatná je také vizuální část
sdělení, proto se držíme jednotné
grafiky a snažíme se o co největší
názornost.

Informace jsou také k
dispozici na našich

webových stránkách.

V únoru jsme odstartovali novou
osvětovou kampaň s názvem "Poznej
mé utrpení". Během jednoho měsíce
jsme zveřejňovali v rámci sociálních
sítí velice detailní informace o
jednom konkrétním zneužívaném
zvířeti. V únoru to byla prasata, v
dubnu slepice a v červenci krávy. 

Během kampaně sbíráme a
zpracováváme informace, které
nejsou příliš známé, abychom
sledujícím zprostředkovali možnost
nahlédnut do života zvířat v celé své
šíři. Čerpáme při tom z odborných
publikací, pracujeme se statistikami,
kontaktujeme pracovníky zneužívající
zvířata, veterinární správu a další
instituce.

POZNEJ MÉ
UTRPENÍ

ÚNOR



Největším projektem bylo
jednoznačně dokončení dokumentu
Svědectví: Pravda, která měla zůstat
skryta. Natáčení filmu trvalo tři roky
a bylo realizováno pomocí nočních i
denních investigací, skrytých kamer,
infiltrací i záběrů od samotných
zaměstnanců. 

Dokument zachycuje
více než sto českých

chovů a jatek ve všech
14 krajích. 

Dokument pojednává o životech krav,
slepic, prasat, křepelek, koz, krůt,
ovcí, králíků, kachen a ryb, jež jsou
nejčastěji zneužívanými druhy zvířat
kvůli jídlu v České republice.
Divákům se tak dostává naprosto
nový a komplexní zdroj informací o
zvířatech, a to od narození až po
jejich smrt.

Premiéra se konala v pražském kině 
 Biooko a byla vyprodaná již několik
týdnů předem. Další promítání se
konala v kinech napříč Českou
republikou. I přes nepříznivou
epidemiologickou situaci dorazilo
přes 1300 diváků. Později o
dokument projevila zájem distribuční
společnost Bontonfilm, díky níž je
možné Svědectví v současné době
vidět na platformách jako jsou: O2
TV, Aerovod, Dafilms Starmax,
Supreme XP. 

DOKUMENT
SVĚDECTVÍ

LISTOPAD

Kromě násilí a krutého zacházení
vyobrazuje i všední dny zvířat
vězněných člověkem. 



V listopadu jsme tento rok znovu
uspořádali pietní událost Uctění
památky zesnulých zvířat
zneužívaných pro jídlo, zábavu a
experimenty. 

Deset aktivistů drželo těla slepic,
kuřat, králíků, myší a selat. Ostatní
smuteční návštěvníci stáli v půlkruhu
a se zapálenou svíčkou drželi hodinu
smutku za každé zabité zvíře vinou
člověka. 

Účast byla i přes nepřízeň počasí
přibližně 80 lidí. 

UCTĚNÍ
PAMÁTKY
ZESNULÝCH

LISTOPAD



Tichých uliček se
zúčastnilo dohromady

přibližně 150 lidí.

Ani letos jsme nevynechali protest
před káděmi s kapry s názvem Tiché
uličky za kapry. Událost se konala v
šesti městech (Praha, Brno, Plzeň,
Ostrava, Ústí nad Labem, Most).
Největší účast byla v Praze (přibližně
80 aktivistů) a v Brně (přibližně 70
aktivistů). 

Pomocí transparentů jsme vyjádřili
nesouhlas s krutou tradicí zabíjení
kaprů a jako možnost jsme nabízeli
strávit soucitné Vánoce. Kolemjdoucí
dostávali letáčky nejen s
informacemi o rybách, ale také s
veganským receptem na
Štědrovečerní večeři. Za hodinu se
jich podařilo rozdat přes 500 ks.

TICHÁ
ULIČKA ZA
KAPRY

PROSINEC



Během roku 2021 jsme nahráli
celkem 9 dílů podcastů s
nejrůznějšími hosty. Mezi nimi byl
například Lukáš Krása věnující se
otevřeným záchranám, Barbora z
kampaně Pokusy bez zvířat, Aneta,
která vede azyl se zachráněnými
"hospodářskými" zvířaty nebo Katy,
která je koordinátorkou pietních aktů
před jatky pro Českou republiku.

Podcasty jsou publikované přes
platformy jako jsou Spotify, iTunes a
další. Poslechovost je v řádech
vyšších stovek posluchačů na jednu
epizodu. 

PODCASTY

CELÝ ROK
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