O medvědech …
Koupila jsem lístky do cirkusu,
půjdeme se podívat na zvířátka …
A na jaká zvířátka?

Omalovánky s příběhem
Podívej se
na medvědy …
A mami, proč
jsou zavřený
v kleci a nemůžou
běhat venku?

No, proč, nevím … Protože je tu zavřeli,
aby mohli jezdit s cirkusem …

Ale mami, vždyť je to
ošklivý. Podívej, jak
mají málo místa
a jsou smutný …

A přitom by mohli běhat v lese …

… a hrát si

… nebo lézt po stromech …

Mami, pojď, mně
se tu nelíbí,
jdeme radši
na zvířátka do kina

Dobře, nebo ti o nich
koupím nějakou
knížku, ano?

Nakreslila Svatka Jirmusová 2002

Medvědi
v
cirkusu
Omalovánky pro děti

„Cirkus není šťastné místo pro zvířata“
Milé holky a kluci,
přinášíme vám tyto omalovánky, abyste spolu s námi, vašimi rodiči, učiteli nebo kamarády
také přemýšleli o tom, jak žijí zvířátka v cirkusech.
Možná jste již někdy cirkus navštívili a líbilo se vám, že jste mohli zvířátka vidět na vlastní
oči a pozorovat zblízka, jak vypadají. Možná jste šli i na cirkusové představení.
Je určitě dobře, že můžeme živé tvory poznávat tak, jak ve své kráse existují, mnohdy
ale zapomínáme na to, že umístěním do cirkusových klecí lidé těmto bytostem berou
svobodu, volnost, přirozenost a tím i štěstí a radost.
Cirkusy jsou bohužel jedním takovým místem, kde zvířata nežijí šťastně. Musí být
v nepřirozeném prostředí, jsou tu většinu dne zavřena na malém prostoru a musí
podstupovat mnohdy nevhodný a bolestivý výcvik.
Ke spokojenému životu jim nepřidá ani častý převoz z místa na místo a následný stres
způsobený změnou podmínek, který může vést i k psychickým poruchám.
A proto chcete-li zvířatům pomoci, do cirkusu se zvířaty raději nechoďte. Zkuste je
poznávat jiným způsobem – pozorujte je ve volné přírodě nebo si o nich přečtěte knížku či
pusťte film.
Děkujeme vám.

Vaše

Svoboda zvířat

Koterovská 84, 326 00 Plzeň
e-mail: info@svobodazvirat.cz
telefon: 377 444 084
www.svobodazvirat.cz
www.cirkusybezzvirat.cz

