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Výroční zpráva o činnosti zapsaného 
spolku za rok 2017 

 
Část I. 

Základní údaje 
 

Název:  Život bez krutosti, z.s. 
Adresa 
sídla:  

Hálkova 786, 27801 Kralupy nad Vltavou 

Telefonní 
kontakt:  

774 948 312 

E-mail: info@zivotbezkrutosti.cz 
Webové 
stránky:  

www.zivotbezkrutosti.cz 

Právní 
forma:  

Spolek 
Zapsáno: 66265 L, Městský soud v Praze 

Představen
stvo:  

Předseda: HANA KLVANOVÁ, dat. nar. 28. června 1985 
č.p. 39, 544 01 Třebihošť 

Místo předseda: JAKUB KLVAN, dat. nar. 25. července 1991 
č.p. 39, 544 01 Třebihošť 

Kontaktní 
adresa:  

Třebihošť 109, 54401 Třebihošť 

Činnosti 
z.s. v roce 

2017:  

-Založení a provozování azylu pro tzv. hospodářská a jiná zvířata 
zachráněná z nevyhovujících podmínek, ve kterém budou moci 

dožít bez hrozby násilné smrti 
- Péče o zachráněná zvířata v souladu s platnou legislativou a ve 

spolupráci s orgány ochrany zvířat (Státní veterinární správa, 
Ústřední komise pro ochranu zvířat, atp.) a zprostředkování jejich 

kontrolované adopce 
-Propagace, osvěta a vzdělávání o právní ochraně zvířat 

Charakteris
tika z.s.:  

Život bez krutosti je nevládní  nezisková organizace, která 
provozuje azyl nejen pro hospodářská zvířata. Pořádá a účastní se 

edukativních akcí za účelem propagace, osvěty a vzdělávání o 
právní ochraně zvířat. Působí v rámci celé ČR.  
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Část II. 
Informace o činnosti spolku v roce 2017 

 
Projekt: Život bez krutosti na statku 
 
Cíl projektu: Záchrana zvířecích životů prostřednictvím vybudování azylu nejen pro 
hospodářská zvířata.  
 
Lokalita: Azyl se nachází v Třebihošti na Královedvorsku. Zvířata pocházejí z celé 
ČR.  
 
 
Stručný popis projektu:  Azyl nejen pro hospodářská zvířata je útočiště pro 
zvířata, které jsou týraná, hrozí jim smrt nebo nemají odpovídající domov. Zvířata 
v azylu stráví důstojný zbytek svého života. Azyl slouží i jako edukační centrum pro 
širokou veřejnost, jelikož zprostředkovává setkání i se zvířaty, která jsou lidé zvyklí 
vnímat pouze jako užitková. Více na webu: www.zivotbezkrutosti.cz.  
 
Činnost spolku v roce 2017: Rok 2017 byl pro spolek zlomový. Již probíhaly první 
příjmy zvířat, byla vybudována první bezpečná pastvina spolu s domkem pro 
umístěná zvířata. 
 
Osvětová činnost: Tak jako v letech minulých probíhala osvětová činnost na 
veřejných akcích. Hned v lednu pro statek zpřátelený kolektiv 269 pořádal den plný 
přednášek, hudby a dobrého jídla. Vzhledem k rekonstrukci prostor jsme se sice 
nemohli zúčastnit žádného vícedenního festivalu, ale navštívili jsme Vegan fest 
Olomouc,  Veggie parade,  Tancem za sluncem, či Veggie Vánoce v Praze. S lidmi 
se hovoří o aktuální situaci zvířat, jsou odkazováni na kampaně zpřátelených 
organizací, či jim jsou poskytovány informace, o které žádají.  
 
Dočasná péče / zprostředkování adopce zvířat: V druhé polovině roku se do 
azylu dostala březí fena, která u nás porodila 7 štěňat. Všichni psi včetně matky 
našli nové, milující domovy. 
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Příjem azylantů: V dubnu jsme měli neplánovaný příjem týraného kocourka 
Fredyho, který akutně potřeboval útočiště. Vzhledem k jeho zdravotnímu i 
psychickému stavu na statku zůstal. Během léta nás plně zaměstnávala 
rekonstrukce, zaměstnání a péče o štěňata, která se narodila čubince, kterou její 
majitelé nechali při stěhování na chodbě a tak jsme ji vzali do azylu. . Do smečky 
přibyla pouze jedna potkanka, která doplnila potkaní rodinu po smrti staré potkaní 
babičky a morče Dagmar. Na podzim se do azylu nastěhovali tři ovečky a beránek, 
kteří byli zachráněni před smrtí.  
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Část III.  
Ekonomická část 

 
 
Získávání finančních a materiálních prostředků: Hlavním zdrojem financí spolku 
jsou dary od drobných, či větších dárců a to jak z řad fyzických, tak i právnických 
osob.  
Osvědčilo se nám také získávání prostředků díky prodeji benefičních předmětů, jako 
jsou trička, magnety, či znovupoužitelné látkové tašky.  
Také byla založena kampaň “ Zachraňujte zvířecí životy” na dárcovském portálu 
Darujme.cz a založen profil na Givt.cz. 
 
Jak je tedy vidět, celý chod spolu a azylu celkově stojí a padá s dárci, kterým tímto 
velmi děkujeme za podporu.  
 

Finanční zpráva roku 2017 
 

Výnosy celkem:  236 827 Kč 
Náklady celkem: 131 142 Kč 
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Výnosy tvoří:  
- dary od drobných dárců, z benefičních akcí 
- výnosy z prodeje propagačních předmětů 

 
Kocourek Fredy při příjmu a nyní 
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Náklady tvoří:  
- Péče o zvířata -  veterinární péče, krmivo, podestýlka, příbytky  atd 
- Náklady na prezentaci -  web, letáky, banner, kancelářské potřeby 
- Propagační předměty -  Trička, samolepky, tašky, kalendáře atd 
- Poštovné 
- Náklady na mzdy 

 
Ovčí stádo zachráněné v říjnu 2017 
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Závěr: 

 
Rok 2017 byl v mnoha ohledech zajímavý a velmi náročný. Proběhly první brigády a 
na statku se díky dobrovolníkům a dárcům udělala spousta práce. Všem děkujeme 

za přízeň a vydržte s námi.  
 

Děkujeme kolektivu 269, za pořádání benefitu pro statek, stejně tak kolektivu 
pořádající benefiční koncert v Kralupech nad Vltavou. Všem, kteří nás pozvali na 

svoje akce a pomohli nám vydělat další prostředky.Bez vás by to nešlo.  
 

Teprve jsme začali a už se nám poštěstilo poznat samé úžasné lidi.  
 

Děkujeme 
 

Kolektiv Života bez krutosti  
 

Na každém záleží 
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