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Ohlédněme se společně za tím, co rok 2019 

přinesl Kolektivu pro zvířata, z. s. 

Kolektiv pro zvířata Vám přednáší výroční zprávu za rok 2019. V této zprávě 

můžete nahlédnout do aktivit, kterým jsme se v tomto roce věnovali.  

Ze všeho nejdřív bychom chtěli poděkovat našim příznivcům, dobrovolníkům 

a dárcům. Bez Vás bychom nedokázali naplňovat naše cíle za lepší budoucnost 

pro zvířata. 

 



KOLEKTIV PRO ZVÍŘATA, Z. S. 
 

Únor 

Nová brožura brněnských vege restaurací 

Na našich pouličních veganských ochutnávkách se často lidé ptali na veganské 

a vegetariánské restaurace. Proto jsme vytvořili brožuru brněnských vege 

restaurací s přehledem všech v té době známých vege podniků. Výběr restaurací 

byl zcela nezávislý. 

Veganská společenská večeře + Pub kvíz 

V Místogalerii na Skleněné louce jsme pořádali veganskou společenskou večeři, 

tentokrát navíc s kvízem. Účastníci tak sestavovali týmy, čímž se nejenom mohli 

vzájemně seznámit, ale navíc mohli vyhrát drobnosti, jako například placky 

s veganskou tématikou.  
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Březen 

Koncert ve Vegalité 

V pátek 1. 3. jsme uspořádali koncert ve VEGALITE, který tradičně zahajuje 

VeganFest. Na koncertě hrály kapely Cácory, ZMAR a Stillborn.  

VeganFest  

Ve dnech 2. 3. – 10. 3. úspěšně proběhl již 8. ročník VeganFestu v Café Práh. 

Jednalo se o festival o veganství, který ukázal veřejnosti, že veganský životní styl 

je nejen ohleduplný vůči zvířatům a životnímu prostředí, ale je i zdravý 

a jednoduše praktikovatelný. Na VeganFestu se návštěvníci mohli těšit na 

přednášky, workshopy vaření a výroby domácí kosmetiky, koncert, veganský 

společenský večer a další. 

Tento rok se mohli návštěvníci účastnit přednášek, které se zabývaly obecně 

veganstvím, právy zvířat a životním prostředím. Součástí programu byly také 

debaty jako například debata osobností veganského aktivismu nebo Azyl pro 

zvířata – jak na to?  

V rámci workshopů mohli účastníci vyrábět veganskou kosmetiku s organizací 

Kosmetika hrou. Die Küche a Food Not Bombs ukázaly jak vařit rostlinně. 

Nechyběl ani tradiční Veganský společenský večer na Skleněné louce. 
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Duben 

Projekt 6 měsíců 

V dubnu jsme zahájili projekt 6 měsíců v rámci kampaně Nedělej rozdíly. Jedná se 

o věk, ve kterém je zabita většina prasat domácích ve velkochovech. Ale 

šest měsíců také byla životnost dvou bannerů na frekventovaných místech na 

Hlavním nádraží a Nových sadech. V rámci tohoto projektu jsme hledali dárce, 

kteří by nám pomohli s pokrytím nákladů na pronájem těchto bannerů. Bannery 

zároveň pro zájemce zprostředkováváme na balkóny či jako polep na zadní sklo 

auta.  
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Květen 

Národní výstava a dražba otroků 

V květnu se na Brněnském výstavišti konala Národní výstava hospodářských 

zvířat. My jsme na tuto událost reagovali prostřednictvím happeningu Národní 

výstava a dražba otroků na náměstí Svobody. Tento happening měl podobu 

několika otrokářů oděných v černém a pár otroků zatěžkaných řetězy a provazy 

s cedulkami na krku, které popisovaly jejich stav (např. jalovice, býk na porážku 

apod.). Poté probíhala fiktivní dražba těchto otroků. Prostřednictvím tohoto 

happeningu jsme dali najevo svůj nesouhlas s právě probíhající Národní výstavou 

hospodářských zvířat. Happening probíhal v rámci akce Antiveletrh – Zvíře není 

zboží, do které se zapojilo pět brněnských organizací. Jmenovitě se jednalo 

o Anonymous for the Voiceless Brno, Extinction Rebellion Brno, NESEHNUTÍ, 

OBRAZ – Obránci zvířat a Kolektiv pro zvířata.  
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Červenec 

Informační stánky s ochutnávkami 

Organizovali jsme informační stánky s rostlinnými ochutnávky v centru Brna. Díky 

těmto stánkům jsme mohli komunikovat s kolemjdoucími a ukázat jim, že 

rostlinná strava může být chutná, zdravá a levná. Na stánku byli přítomni naši 

dobrovolníci ochotní aktivně komunikovat s lidmi, předávat informační letáky 

a brožury, nebo v případě zájmu ukázat virtuální realitu se záběry z velkochovů.  

Stánková výzva 

Spustili jsme tzv. Stánkovou výzvu. Lidem, kteří navštívili náš informační stánek 

a dali nám k dispozici svoji e-mailovou adresu, jsme prostřednictvím 

automatizovaných e-mailů pravidelně posílali rostlinné recepty a další informace 

ohledně veganství. Celá výzva obsahovala šestnáct e-mailů a měla za cíl 

v osmdesáti dnech ukázat, že veganství je snadno praktikovatelné v každodenním 

životě. Sledovali jsme i reakce na tuto výzvu, na jejichž základech se dále snažíme 

výzvu zdokonalovat.  
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Srpen 

Síla Soucitu 

Na konci léta jsme se stali producenty seriálu Síla Soucitu. Cílem seriálu bylo 

ukázat, že veganství ve skutečnosti není nijak náročné a že veganem či vegankou 

se může stát kdokoliv. V seriálu tak vystupují osobnosti, co stojí například za 

azylovými farmami (Azylová farma Jarikhanda, Život bez krutosti), ale také MMA 

zápasník Pavel Salčák, lékařka MUDr. Radana Dymáčková, či lidé z gastropodniků 

Pavla Drlíková (Die Küche) a Petra Drábková (Pilgrim). Režisérem celého projektu 

je brněnský videotvůrce Jan Fuksa. 
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Září 

Společně pro klima a pro budoucnost 

Nechyběli jsme na akci Společně pro klima a pro budoucnost na Dominikánském 

náměstí, kde jsme měli informační stánek s ochutnávkami. Další informační 

stánky jsme během měsíce provozovali pak v centru Brna. 

 

 

 

  



KOLEKTIV PRO ZVÍŘATA, Z. S. 
 

Říjen 

Světový den hospodářských zvířat – Zeptej se mě, kdo jsem 

V rámci Světového dne hospodářských zvířat proběhl 2. 10. 2019 v Brně na 

Moravském náměstí happening s názvem Zeptej se mě, kdo jsem.  Happening 

jsme uskutečnili společně s NESEHNUTÍ a Anonymous for the Voiceless místo 

každoročního smutečního průvodu. V rámci happeningu jsme chtěli poukázat na 

zacházení s tzv. hospodářskými zvířaty. Zároveň jsme upozornili na negativní 

aspekty současné podoby živočišného průmyslu, který podle nás nebere ohledy 

na práva a potřeby hospodářských zvířat a nerespektuje životní prostředí. 

Kolektiv pro zvířata měl na akci svůj již tradiční stánek s veganskými 

ochutnávkami a informacemi o soucitné alternativě ve stravování. 

Veganský společenský večer 

Také proběhl Veganský společenský večer s vědomostním kvízem, kde se mohli 

lidé opět seznamovat a ochutnávat nová rostlinná jídla.  
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Listopad 

Jak být aktivní (pro zvířata) 

Při příležitosti Světového dne veganství jsme uspořádali v sobotu 2. listopadu 

vzdělávací-aktivistickou-setkávací akci s názvem Jak být aktivní (pro zvířata). 

V prostorách kulturního a komunitního centra Sibiř jste se tak mohli zúčastnit 

například přednášek, živé knihovny nebo koncertu. 

Vánoce bez násilí 

Přidali jsme se ke kampani Vánoce bez násilí od spolku Otevři oči, z. s. Kampaň 

měla za cíl informovat o tom, co se děje s kapry od výlovu až po jejich smrt, 

a zároveň nabízí alternativy, s nimiž se dají Vánoce oslavit soucitně ve skutečném 

klidu a míru. Jako součást kampaně jsme naplánovali na prosinec vyvěsit bannery 

se sloganem Dejte vánoční dárek i kaprům, nechte je žít! na frekventovaná místa 

v Brně. 

Veggie Vánoce 

Na konci listopadu jsme se zúčastnili s naším infostánkem nové akce Veggie 

Vánoce v Olomouci.  

Ochutnávky vánočního cukroví 

Napekli jsme veganské cukroví a uskutečnili další veganské ochutnávky, tentokrát 

v duchu Vánoc. 
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Prosinec 

Vánoční rostlinné ochutnávky 

V duchu Vánoc se nesl i náš další infostánek, nyní s vánočními pokrmy jako 

nekapr ovesný, bramborový salát se sojanézou, či tradiční vanilkové rohlíčky ve 

veganské verzi. Po osm hodin jsme tak v centru Brna mohli dokazovat, že Vánoce 

můžou být nejen chutné, ale i soucitné. 

Vianočná nádielka 

Ocitli jsme se také s infostánkem v Bratislavě na festivalu Vianočná nádielka, 

který byl plný rostlinného jídla, veganské kosmetiky, oblečení, přednášek 

a promítání.  

Pochod za kapry 

V tomto roce jsme poprvé uspořádali Pochod za kapry. 12. prosince jsme 

s hojným počtem příznivců vyšli do ulic centra Brna, abychom vyjádřili nesouhlas 

s násilím páchaným na kaprech. Chtěli jsme tak upozornit veřejnost, jakým 

způsobem se s kapry zachází kvůli vánoční tradici. Během pochodu naši 

dobrovolníci rozdávali letáky a brožury s informacemi a s recepty na etičtější 

vánoční pokrmy. 

Prodej vánočních psů 

V rámci našich předvánočních aktivit samozřejmě nechyběl ani již tradiční stánek 

Prodej vánočních psů, kterým jsme se snažili přimět lidi k zamyšlení nad 

rozdílným vnímáním různých druhů zvířat. 
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 Dary = 174 782,- Kč 

 Prodej triček = 19 631,- Kč 

 

Celkem = 194 413,- Kč 

PŘÍJMY 

Dary 

Prodej triček 



KOLEKTIV PRO ZVÍŘATA, Z. S. 
 

 

 

 Reklama (online, pronájem reklamních ploch, atd.) = 52 993,56 Kč 

 Poplatky (bankovní, registrační poplatky, licence, atd.) = 8 363,53 Kč 

 Pronájem (skladu a dalších prostor) = 28 960,- Kč 

 Propagační materiály (výroba placek, letáčků, triček a bannerů) = 76 286,26 Kč 

 Vybavení (nákup materiálního či softwarového vybavení) = 9 576,65 Kč 

 Materiál (průběžné nákupy drobnějších materiálních věcí pro realizaci  

pořádaných akcí) = 22 770 Kč 

 

Celkem = 199 130,- Kč 

  

VÝDAJE 

Reklama 

Poplatky 

Pronájem prostor 

Propagační materiály 

Vybavení 

Materiál 
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IČO: 07570601 

 

E-mail: info@kolektivprozvirata.cz 

Telefon: +420 604 338 040 

 

www.kolektivprozvirata.cz 
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