
 

Program 2017 

   

   
 

přednášky/diskuse filmy koncerty sport VSV workshopy 
 

  1 / 2   v.8

 

31. března (Pá) 

19:30 Vegalite  

Apolita, Kronstadt, Moral Hangover, 
Trauma 84 

Benefiční koncert k zahájení VeganFestu 2016. 
Veškerý výtěžek jde na pokrytí nákladů festivalu. 
● Koncert je nekuřácký     ● Vstupné 100Kč+       
událost na FB 

1. dubna (So) 

Občerstvení zajišťují: Karkulčino tajemství, V.bistro, Vaření s Momo 
Dále se představí: Collective Collapse Clothing, Salátové listy, bazárek pro Život bez krutosti z.s. 

14:00 

Café Práh  

Iva Linda Maruščáková  Sportovní jídelníček a 20 let na veganské stravě 

15:30 
Nikoleta Kováč – Raw daughter (modelka, 
bloggerka) 

Najčastejšie chyby pri začiatkoch s vegan a raw 
stravou 

16:30 Jitka Urbanová Veganství pro děti 

18:30 Lukáš Krása Z fotbalového stadionu k otevřeným záchranám 

    

2. dubna (Ne) 

Občerstvení zajišťuje: Nebeské dortíčky, Tři ocásci. Dále se představí: Collective Collapse Clothing,  
bazárek pro Život bez krutosti z.s.,  U dážďouky 

14:00 

Café Práh  

Martin Tománek (vegan, aktivista, 
pseudointelektuál) 

Pracoval na jatkách, v bourárně, teď vegan 

15:30 
Kateřina Šimková 
(předsedkyně spolku Zvíře v tísni) 

Množírny versus chovatelské stanice – otázka a 
problematika cílené reprodukce zvířat 

17:00 
Matěj Dostál (ČVUT, aktivista v České 

Veganské Společnosti a Otevři oči) 
Zvířata a etika 

18:30 
Martin Tománek (vegan, aktivista, 
pseudointelektuál) 

Zvířata kontra Ježíš, veganství jako budoucnost 
křesťanů 

14:00 
– 

19:00 

Benefiční tetování 
Tatéři (Mirik Art, MarketArt Tattoo, Honzin) zájemcům vytetují předem domluvené návrhy s 

veganskou tematikou. Celý výtěžek se pak rozdělí mezi útulky či organizace, které pomáhají 
zvířatům. Událost pro vážné zájemce na Facebooku 

 
    

  
3. dubna (Po) 

18:00 
– 

20:00 

Skleněná 
louka 

Cocina Perdida  

Workshop vaření – „Menu jako od babičky“ 
Falešná dršťková polévka, Halušky s brynzou a 
opečeným tempehem a Lívance Událost na Facebooku 

4. dubna (Út) 

18:00 
– 

20:00 

Skleněná 
louka 

Agáta Hrůšová (kosmetikahrou.cz) 
Výroba domácí drogerie (workshop) 
Událost na Facebooku 

5. dubna (St) 

18:00 
– 

20:00 

Kabinet 
Můz 

Die Küche  

English full breakfast (workshop vaření) 
Událost na Facebooku 

7. dubna (Pá) 

20:00 Bajkazyl Kolektiv Pro Zvířata  

Veganský Společenský Večer 
Setkejme se, najezme se, pobavme se. Další z 
pravidelných VSV, tentokrát s malým překvapením. 
Pochlubte se svým kulinářským uměním, poznejte 
nové lidi a ochutnejte i jejich veganská jídla. 

  

    

 

 

 

http://www.vegalite.cz/
https://www.facebook.com/events/220704508395854
http://www.karkulcinotajemstvi.cz/
http://www.vbistro.cz/
https://www.facebook.com/varenismomo/
https://www.facebook.com/collectivecollapseclth/
https://salatovelisty.cz/
http://www.zivotbezkrutosti.cz/
http://www.cafeprah.cz/
http://lindamaruscakova.com/
https://www.youtube.com/user/TheNikolate
http://www.nebeskedorticky.cz/
http://triocasci.cz/
https://www.facebook.com/collectivecollapseclth/
http://www.zivotbezkrutosti.cz/
http://www.cafeprah.cz/
http://www.zvirevtisni.org/
http://veganskaspolecnost.cz/
http://veganskaspolecnost.cz/
http://otevrioci.cz/
https://www.facebook.com/Mirik-art-378229635601190
https://www.facebook.com/MarketArtTattoo/
https://www.facebook.com/honzingraphic/
https://www.facebook.com/events/1687546574592671/
http://www.dumsklenenalouka.cz/
http://www.dumsklenenalouka.cz/
https://www.facebook.com/cocina.perdida
https://www.facebook.com/events/2199362446954903
http://www.dumsklenenalouka.cz/
http://www.dumsklenenalouka.cz/
http://kosmetikahrou.cz/
https://www.facebook.com/events/1329951580383699
http://kabinetmuz.cz/
http://kabinetmuz.cz/
https://www.facebook.com/DIE-K%C3%9CCHE-677260022450405/
https://www.facebook.com/events/1654588554835050
https://www.facebook.com/bjkzlbrno/
http://kolektivprozvirata.cz/
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8. dubna (So) 

Občerstvení zajišťují: Cocina Perdida, Charakter Bakery,Ovegano 

Dále se představí: Collective Collapse Clothing, přírodní kartáčky Yoni, 
„Stop odlesňování“ (Koalice proti palmovému oleji a ČSOP Arion), Limity jsme my 

14:00 

Café Práh  

Michal Kolesár (dlouholetý aktivista, 
zabývá se otevřenými záchranami) 

„Dopisy sobě a tobě“ 

15:30 Martin Ignačák a Igor Ševcov Veganství za mřížemi 

17:00 
Pavel Houdek (aktivista, lektor, sportovec 
a zahrádkář a bezmála 15 let vegan, 
provozuje server veganka.cz) 

Mýty a omyly veganství 

18:45 
Vladimír „Fuťa“ Futák (trenér karate, 21 let 
vegan) 
Rozhovor pro VeganFest 

Ekologický dopad pěstování potravin konzumovaných 
vegany a potraviny kontroverzní z hlediska veganství 

   
   

v8 

9. dubna (Ne) 

Občerstvení zajišťují: Jezinky z bezinky, Karkulčino tajemství, Jitrocel 

Dále se představí: Collective Collapse Clothing,  Pure Power, Green Life – OS Prales dětem 

Benefiční kamínky (Farma Jarikhanda) Jarikhanda) 

14:00 

Café Práh 

 

Vegan sport club Exhibice + miniseminář: cvičení s vlastní vahou 

16:00 
Jan Šťastný (Česká vegetariánská 
společnost, mj. autor známé knihy „Hřbitov 
na talíři“) 

Zajímavosti z historie vegetariánství a veganství 

18:00 

Milan Jeglík (Předseda spolku Prales 

dětem, instruktor potápění, kameraman, 
ochránce přírody, dobrodruh, vegan, 
bojovník za práva zvířat a lektor 
projektu NEPZ) 

Pralesy a Oceány (OS Prales dětem) 

   
    

Vyplňte prosím dotazník dostupný na stánku KPZ nebo na 
www.veganfest.cz/dotaznik. Děkujeme. 

   

Festival je bez sponzorů, nevýdělečný a je postaven čistě na dobrovolnické bázi. Lidé 
z Kolektivu pro zvířata, kteří jej pořádají, se již několik let ve svém volném čase zabývají propagací 
tohoto zdravého a etického životního stylu společně s osvětou o ochraně zvířat. 
 
Pokud chcete festival podpořit, třeba i malou finanční částkou, můžete ji zaslat na transparentní účet 
č. 2300514408/2010 u Fio banky. Bližší info na www.veganfest.cz/podporte-festival.  
 
Všechny takto získané finance budou použity na propagaci festivalu (letáky, plakáty, informační 
materiál, zaplacení nákladů spojených s festivalem, rozšíření veganského distra Kolektivu pro zvířata o 
nové knihy a další materiály), případně na další činnost kolektivu. 

Za jakýkoliv příspěvek předem děkujeme. 

 

https://www.facebook.com/cocina.perdida
http://www.chrktr.com/
https://www.facebook.com/collectivecollapseclth/
https://yonilife.com/cs/
http://stoppalmovemuoleji.cz/
http://www.csoparion.cz/
https://www.facebook.com/limityjsmemy/
http://www.cafeprah.cz/
http://michalkolesar.net/
http://veganka.cz/
http://www.veganfest.cz/2016/03/02/aktualne/rozhovor-s-trenerem-karate-a-taterem-vladimirem-futakem
https://www.facebook.com/jezinkyzbezinky/
http://www.karkulcinotajemstvi.cz/
https://www.facebook.com/collectivecollapseclth/
http://www.purepower.cz/
http://pralesdetem.cz/
http://www.cafeprah.cz/
http://sportuj.veganka.cz/
http://sportuj.veganka.cz/
http://www.vegspol.cz/view.php?cisloclanku=2005080001
http://www.vegspol.cz/view.php?cisloclanku=2005080001
http://www.databazeknih.cz/knihy/hrbitov-na-taliri-129620
http://www.databazeknih.cz/knihy/hrbitov-na-taliri-129620
http://nepz.cz/kdo-jsme/
http://pralesdetem.cz/
http://pralesdetem.cz/
http://nepz.cz/kdo-jsme/
http://www.veganfest.cz/dotaznik
http://kolektivprozvirata.blogspot.com/
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2300514408&f=01.10.2015
http://www.veganfest.cz/podporte-festival

