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zní to neuvěřitelně, ale je to tak: Svoboda zvířat letos oslavuje 20 let od svého založení. Za 20 roků své existence vděčí organizace především
desítkám dobrovolníků, kteří věnovali svůj volný čas tomu, aby se zvířatům nejen v naší zemi žilo o něco lépe, a stovkám podporovatelů,
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díky nimž se vždy podařilo sehnat finance na jednotlivé kampaně, projekty a provoz organizace.
V rámci oslav dvacetiletého výročí jsme pro Vás připravili také speciální narozeninové číslo našeho Zpravodaje, které se věnuje historii
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pravidelně setkávat mnoho dalších let.

kdo
jsme ?

Na aktivitách Svobody zvířat se podílejí desítky
dobrovolníků, kteří nám pomáhají s jednotlivými
akcemi, distribucí informačních materiálů či
organizováním výstav. Pak jsou tu také ti, kdo
pro Svobodu zvířat pracují trvale, a to jako
vedoucí kampaní nebo koordinátoři dalších aktivit
organizace.
Koordinátorům jednotlivých kampaní a dalším
stabilním pracovníkům jsme položili několik otázek:

1 . Můžeš se krátce představit a říct, čemu se ve Svobodě zvířat věnuješ?
2 . Jak jsi se k činnosti ve Svobodě zvířat dostal/a?

1
Jmenuji se Lucie Moravcová, je mi 31 let, jsem vystudovaná socioložka

Od malička jsem měla ráda zvířata a vyrůstala jsem s nimi v těsném

a pocházím z Plzně. Mám ráda zvířata, dobré knihy, jídlo a tanec.

kontaktu. Asi v 15 letech jsem se z tohoto důvodu stala (inspirována svou

Kromě Svobody zvířat pracuji jako sociální pracovnice v domově pro

sestřenicí) vegetariánkou a dostaly se ke mně první letáčky o pokusech

seniory trpící Alzheimerovou nemocí. Ve Svobodě zvířat působím

na zvířatech – tehdy byly, myslím, od společnosti DifferentLife. Týrání

v současné době jako její předsedkyně. Zároveň jsem dlouholetou

zvířat se mě hodně dotýkalo, a proto jsem se rozhodla, že bych proti

koordinátorkou kampaně Proti srsti a programu Obchod bez kožešin.

němu ráda bojovala. Jednoho dne jsem se tedy rozhodla a zašla do

V minulosti jsem se hodně věnovala organizaci soutěže Designem

plzeňské pobočky Svobody zvířat, kde jsem tehdejšímu předsedovi

proti kožešinám v ČR a na Slovensku, ale působila jsem chvíli též jako

Tomáši Poppovi nabídla své překladatelské služby. A tak to všechno

fundraiserka či hlavní osoba pro komunikaci se členy a dárci.

začalo – překlady, granty, pak soutěž Designem proti kožešinám a pak

Ve Svobodě zvířat působím již 14 let.

už jsem se od Svobody zvířat nemohla odtrhnout…

3

Přináší mi asi dobrý pocit z toho, že mohu něco
aktivně dělat pro týraná zvířata a mnohým bezbranným tvorům tak můžu pomoct. Neumím prostě
jen tak v klidu sedět s vědomím, kolik utrpení se
kolem mě děje. Bere mi spoustu sil – přeci jen
už se v této oblasti pohybuji dlouho. Práce je to

3 . Co ti práce pro Svobodu zvířat přináší a co naopak bere?

náročná – i vzhledem k tomu, že o utrpení zvířat
musíte vědět vše (zhlédnout všechny brutální
záběry atp.). Do toho všeho přichází ne vždy

4 . proč se této práci věnuješ?

2

jednoduché vysvětlování a otevírání očí lidem,
kteří o to většinou z pohodlnosti nestojí.

Lucie
Moravcová
4

Jak jsem psala výše – nemohu jen tak sedět se založenýma rukama a vědět, že tolik zvířat trpí. Vím, že
trpí i mnoho lidí a i těm se snažím ve své práci pomáhat. Nicméně zvířata pro mě zůstávají asi primární
– z jednoduchého důvodu. Na pomoc člověku se vcelku snadno najde mnoho ochotných lidí, na zvířata
se však už hodně zapomíná…

1+2+3+4
Jmenuji se Bára, je mi 29 let a v současné době žiji v Kladně. Mám ráda
zvířata, cyklistiku i turistiku a dobré veganské jídlo :). Ve Svobodě zvířat
pracuji jako místopředsedkyně organizace a koordinátorka kampaně Za
nahrazení pokusů na zvířatech. Ve Svobodě zvířat jsem asi 13 let, prvotním

Barbora
Bartušková
večlová

impulsem pro mě byl článek o pokusech na zvířatech v jednom časopise,
který mě šokoval – nikdy předtím jsem o této problematice neslyšela.

1

Jmenuji se Naďa Svobodová, jsem vedoucí Sekce na ochranu koček a věnuji
se organizaci, finančnímu zabezpečování a propagaci tohoto oddílu Svobody
zvířat. Pečuji o kočky ve svém depozitu, jde většinou o 8-12 zvířat dle situace

v Plzni, kde nás v oddíle o volně žijících kočkách vyburcovalo to, že ve městě
zakazují krmit opuštěné kočky, což žádný zákon nezakazuje. Tehdy jsme už
s manželem pomáhali opuštěným kočkám, chodili je krmit a poskytovali jim

Chtěla jsem tuto situaci nějak změnit a zvířatům pomáhat. Bylo to v době,

veterinární ošetření. Proti nesmyslnému zákazu krmení koček jsme začali

kdy ještě nebyl běžně dostupný internet, takže k informacím se člověk

bojovat, ale jako soukromé osoby nás nikdo neakceptoval. Bylo nutné se

dostával poměrně obtížně.

zaštítit nějakou organizací. Proto jsme vstoupili do Svobody zvířat. Na podzim
v roce 2002 se můj manžel Miroslav Svoboda domluvil s tehdejším předsedou

O Svobodě zvířat jsem se dozvěděla díky televiznímu pořadu Chcete mě?.

Tomášem Poppem, že založíme samostatnou skupinu zaměřenou výhradně na

Ze začátku jsem pomáhala jako dobrovolnice se sběrem podpisů pod peti-

pomoc opuštěným kočkám. Ta začala pracovat pod názvem Sekce na ochranu

ce, vylepováním plakátů atd. V roce 2003 Svoboda zvířat převzala kampaň

koček v březnu 2003.

Cesta na smrt a já se stala její koordinátorkou. V roce 2007 jsem převzala
kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech a té se věnuji dodnes. Moje
práce zahrnuje odpovídání na dotazy od veřejnosti, spravování webových
stránek, tvorba informačních materiálů, lobbing, účast na mezinárodních
jednáních, přednášky pro veřejnost, rozhovory pro média atd.

Někdy jsem unavená ze stále se opakujících dotazů, arogantních lidí a celkově množství práce - vzhledem k rozsahu aktivit je
nás velmi málo, v podstatě naše organizace stojí na několika lidech. Také to, že naše práce je v podstatě nekonečná a situace
pro zvířata se mění jen velmi pomalu, nedodává člověku příliš mnoho optimismu – to je možná i důvodem, proč je nás tak
málo, protože ne každý tento pocit dlouhodobě snese. Ale pokud se podíváme na přehled našich úspěchů, je jasné, že naše
práce má smysl. Věci se mění sice pomalu, ale přece jen kupředu. A to je důvodem, proč jsem i po tolika letech stále tady :).
Kromě toho jsem díky této práci poznala spoustu úžasných lidí a naučila se mnoho dovedností, za což jsem moc ráda.

3

užitečně a smysluplně a 700 zachráněných kočiček
mě v tom jen utvrzuje.

a potřeby.

V roce 2001 vyšla ekologická ročenka vydaná Odborem životního prostředí

2

4

Vím, že čas věnovaný této činnosti jsem využila

Organizačním záležitostem spojeným s chodem Sekce a praktické péči o kočky
v depozitu se věnuji několik hodin denně. Pocit radosti a uspokojení mi přináší
každá zachráněná kočka, takže nehledím na to, že čas jim věnovaný jsem mohla
využít jinak.

Naďa
Svobodová

Tereza
Matějková

1
Vyrůstala jsem v rodině plné „masožravců“, myslivců a s tradicí zabijaček.
Přesto (nebo právě proto) jsem se v pubertě začala zajímat o práva zvířat.
Přestala jsem jíst maso a přemýšlela jsem, proč se člověk povyšuje nad
ostatní živé tvory a proč je využívá ke svému užitku. Později jsem hledala
možnosti, jak se do ochrany práv zvířat lépe zapojit. Mimochodem, v rodi-

1

ně plné myslivců a „masožravců“ žiju pořád a platím za jakéhosi exota.

Ve Svobodě zvířat se věnuji fundraisingu (získávání finančních
a jiných prostředků) a mám na starost koordinaci veškerých
dobrovolnických aktivit.

U Svobody zvířat jsem začínala na konci roku 2012 jako dobrovolník na
pozici koordinátor putovních výstav. Později mi byla nabídnuta pozice

2

fundraisera spojená s péčí o dárce a členy, kterou jsem s radostí přijala.
Nedlouho na to jsem však otěhotněla a bylo jasné, že se nebudu moci
této práci věnovat tak, jak by bylo potřeba. Předala jsem tedy většinu

Jsem již několik let aktivní v oblasti ochrany práv zvířat a samozřejmě sleduji činnost organizací v České republice. O nabízené
pozici fundraiserky a koordinátorky dobrovolníků jsem se

svých činností nové kolegyni a v současnosti mám na starosti částečně péči

dozvěděla z inzerátu na webových stránkách Svobody zvířat, tak

o členy a koordinaci putovních výstav.

jsem poslala životopis. No a bylo to. :)

2

Bydlela jsem poblíž plzeňské kanceláře a každý den jsem jezdila
kolem cedule, která do té kanceláře lákala. Jednoho dne jsem
zkontaktovala předsedkyni Svobody zvířat s tím, že bych ráda
pomohla jako dobrovolník. A byla ruka v rukávě. :)

Barbora
malá

Jmenuji se Barbora Malá, je mi 26 let a pocházím z Poděbrad.

3

Přináší mi především dobrý pocit z toho,
že dělám něco pro zlepšení práv zvířat.
Dalo by se říci, že mi tato práce bere

4

Jak je již řečeno v předešlé odpovědi, myslím,
že má tahle práce nějaký smysl
a že je potřeba lidem otevírat oči.

3

Už při studiu vysoké školy jsem začala pracovat v neziskové organizaci v oblasti fundraisingu
a hned jsem věděla, že v neziskovém sektoru zůstanu. No a vzhledem k tomu, že jsem se
čím dál více zaměřovala na ochranu zvířat a jejich práv, je pro mě práce ve Svobodě zvířat

4

Jak jsem již řekla, jsem dlouholetá aktivistka v oblasti ekologie
a práv zvířat. Práce v neziskové organizaci není jednoduchá, ale
se svojí povahou bych nemohla pracovat v korporátní sféře. Práce

něco jako splněný sen. Přináší mi nejen velké uspokojení a naplnění, ale také spoustu nových

v neziskovém sektoru je vždy spojená se skvělou atmosférou,

čas, pravda je však taková, že pokud

zkušeností hlavně v oblasti fundraisingu. Za 3 měsíce jsem se toho naučila více než za 3 roky

s velkou spoustou energie a s touhou po dosažení pozitivních

by to šlo, věnovala bych Svobodě zvířat

v jiné organizaci, protože ve Svobodě zvířat všichni musí ovládat všechno. Tím pádem mi tato

změn ve společnosti. A to mě prostě baví! Navíc se snažím držet

toho času mnohem více.

práce občas bere klidný spánek a volné víkendy. Ale stojí to za to!

motta, že já musím být tou změnou, kterou chci vidět ve světě.

1

Jmenuji se Miroslava Verešová a jsem koordinátorkou ekovýchovných programů
ve Svobodě zvířat. Nyní dostudovávám navazující magisterské studium na
pedagogické fakultě v Plzni. Věnuji se koordinování a lektorování ekovýchovy zatím jen v Plzeňském kraji. Aktualizuji výchovné programy a vymýšlím pro žáky
nové aktivity.

2

Jmenuji se Anastasie (Stacy) Molozina, je mi 24 let a jsem studentkou na FF UK. Původem jsem

K činnosti jsem se dostala prostřednictvím kampaně Proti srsti, ve které jsem

umění, politiku a filosofii a hlavně moji kočku Lorelei. Ve Svobodě zvířat jsem před několika

se podílela na sběru petičních podpisů. Při jejich odevzdání na pobočce jsem se

měsíci převzala koordinaci kampaně Cirkusy bez zvířat.

dozvěděla, že se mohu ucházet o pracovní pozici koordinátora ekovýchovy.

Radost. Člověk ví, že dělá něco smysluplného. Obzvlášť po návštěvě základních škol,
kdy jsou děti nadšené, v hodině se aktivně zapojují a o problematice ochrany zvířat
živě diskutují. Práce mi zatím nic nebere, je jasné, že jí člověk musí věnovat nějaký
ten čas, ale když pak člověk vidí výsledky, tak to za to stojí.

4

1
Ruska, v ČR žiju od svého dětství. Mám ráda dobrou hudbu a koncerty, veganské jídlo, cestování,

A tak jsem tady. :)

3

MIroslava
verešová

2
Podporovatelkou a členkou Svobody zvířat jsem byla už nějakou dobu, vždy jsem ráda chodila
pomáhat na stánky rozdávat informační materiály nebo sbírat podpisy na petice. Vlastně to byla
Svoboda zvířat a její výborná kampaň proti kožešinám, kdo mimo jiné přispěl k tomu, abych
se zamyslela, přehodnotila některé své postoje, začala se eticky stravovat a věnovat se boji za
práva zvířat aktivněji. K cirkusové kampani jsem se dostala díky naší fundraiserce a koordiná-

Spojila jsem dvě důležité věci v jednu – vzdělávání dětí a ochranu zvířat. Nejen,

torce dobrovolníků Báře, s níž se znám díky předvolební kampani Strany zelených.

že se věnuji svému pedagogickému oboru, ale také se podílím na změně přístupu
ke zvířatům. Snažím se v žácích podporovat empatické cítění a aktivní postoj
k problematice.

3

Anastasie
(stacy)
Molozina

4

Pracuji ve Svobodě zvířat jen krátce, každopádně zatím mi tato práce přináší radost z toho, že
dělám na věci, o které jsem opravdu hluboce přesvědčena a považuji ji za důležitou, což je pro

Práci ve Svobodě zvířat se věnuji proto, že nesnáším zbytečné utrpení všech živých bytostí a chci

mě ta úplně nejdůležitější motivace; kromě času mě nenapadá nic, co by mi práce naopak brala.

přispět k tomu, aby se zvířata v rámci zábavního, ale i potravinového, módního a kosmetického
průmyslu měla co možná nejlépe.

1
Jmenuji se Eva Navrátilová, pocházím z malého městečka ve východních Čechách a do Plzně,

1+2+3+4

kde momentálně bydlím, jsem se dostala díky studiu na vysoké škole. Ráda kuchtím veganské
dobroty a ještě raději si na nich už víc jak 8 let pochutnávám. :-) Jinak mám ráda turistiku,
cestování, plavání a v neposlední řadě lenošení. S přítelem Radovanem jsme se ujali (zatím)
3 kočičích nalezenců, králíka a želvy. Ve Svobodě zvířat se věnuji rozesílce materiálů.

Narodila jsem se ve Zlíně, tehdy se jmenoval Gottwaldov, a díky babičce nemám

Mé jméno je Radovan Černý, pocházím ze severní Moravy, ale už delší dobu žiji v Plzni.

jméno Romana, ale Yvona (pravděpodobně po Yvonne Přenosilové, páč to byla

Baví mě cestovat, rád sportuji a poslouchám hudbu. V roce 2006 jsem se stal veganem a tento

její bezmezná fanynka, ale čert ví…). Vyrůstala jsem v klasickém modelu,

životní styl mohu všem vřele doporučit. Na starost mám rozesílku informačních materiálů.

kdy jsem byla od malička zvyklá jíst maso. V té době jsem nevěděla vůbec nic
o existenci zvířecích práv. Až po seznámení s celou filozofií vegetariánství jsem

2

zjistila, že ono to jedení masa je trochu složitější… Stala jsem se na dva roky ve-

Postoje a aktivity Svobody zvířat nám byly od začátku sympatické, a proto

getariánkou a potom (logicky) následoval status vegana, který setrvává. Celé mé

když před 4 lety hledala organizace dobrovolníky na přepis dat z dotazníků do

přesvědčení a postavení se za zvířecí práva, můj ekologický rozměr a má filozofie

počítače, tak jsme neváhali a ozvali se. Po pár měsících se naskytla možnost

vedla pomalými krůčky ke spravování e-shopu Svobody zvířat (samozřejmě, že ta

převzít rozesílku a u té jsme již zůstali dodnes.

3+4
Dobrovolnictví nám přináší dobrý pocit z toho, že část svého volného času můžeme věnovat
něčemu smysluplnému, a potažmo tak vlastně pomáhat zvířatům. Také nás těší, kolik lidí
různých věkových kategorií se o tuto problematiku zajímá, a je ochotno distribuovat ve svém
okolí informační materiály. Jsme velice rádi, že máme možnost se spolupodílet na chodu této
výjimečné organizace, a pomáhat tak rozšiřovat povědomí o této smutné problematice.

cesta byla trochu složitější, ale nechcete přece číst slohovky). ;)
Práce je to, jak jinak než říci: Zajímavá! (Mám pocit, že toto se vždy objeví v motivačním dopise, když hledáme práci : D). Trocha stresu, komunikace, invence,

Eva Navrátilová
+
radovan Černý

strategie, ale o to více smyslu!!! Nejen, že se svou prací podílím na něčem, co ten
smysl má, ale dokonce Vám jej můžu i zprostředkovat - díky našemu e-shopu.

Yvona
Kovářová

o nás

lenka
hecová
Jmenuji se Lenka a ve Svobodě zvířat působím od roku 2001. Přivedl mne do ní
kamarád Láďa Nový, který s ní také spolupracoval. Hledala jsem lidi, kteří by
smýšleli podobně jako já, a tady jsem je rozhodně našla. Zapojila jsem se do lobbingu mezi poslanci ČR (tehdy probíhala jedna z novelizací Zákona na ochranu
zvířat proti týrání) a postupně jsem se ujala kampaně Za nahrazení pokusů na
zvířatech, kterou jsem do roku 2007 koordinovala. Poté jsem na čas vyrazila do
světa a od návratu se věnuji přípravám čtvrtletního Zpravodaje Svobody zvířat.
Kromě času mi tato práce nebere snad nic. Jen občas mne diskuze na infostáncích
s agresivními nebo zatvrzelými spoluobčany naplňují smutkem… Jinak jsem díky
fungování ve Svobodě zvířat naopak strašně moc získala. Našla jsem řadu přátel,
naučila jsem se veřejně vystupovat, seznámila jsem se s fungováním kampaní
a neziskové organizace… K práci pro Svobodu zvířat mne motivuje vědomí, že se
podílím na něčem, co přináší pozitivní změny ve společnosti a pomáhá to těm,
kteří se sami bránit nemohou.

1
+
2
+
3
+
4

V průběhu své dvacetileté historie se Svoboda zvířat propracovala od sítě jednotlivých aktivistů
k progresivní organizaci na ochranu práv zvířat v České republice.
Dnes je Svoboda zvířat členem či partnerem mnoha významných mezinárodních koalic a organizací:
ECEAE

(Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech)

WSpA (Světová společnost pro ochranu zvířat)
rSpCA
FFA

(Královská společnost pro ochranu zvířat)

(Aliance za módu bez kožešin)

InterNICHE
ENDCAp
CFI

(Mezinárodní síť pro humánní vzdělávání)

(Evropská síť za ukončení držení volně žijících zvířat v zajetí)

(Cruelty Free International)

1999
2003-2011
od roku 2006
2008-2010
2012

Zahajujeme kampaň Proti srsti, jejímž cílem je prosazení zákazu chovu tzv. kožešinových
zvířat v ČR a snížení prodejnosti pravých kožešin. Za dobu fungování kampaně jsme
zaznamenali výrazný pokles zvířat zabitých v České republice pro kožešiny a uzavření
mnoha kožešinových farem. > WWW.PROTISRSTI.CZ

zvíře
není
kabát

Svoboda zvířat každoročně vyhlašovala ve spolupráci s Aliancí za módu bez kožešin (Fur
Free Alliance, FFA) soutěž Designem proti kožešinám (Design Against Fur). Za 9 let
koordinace soutěže v ČR (a později i v SR) se zapojilo přes 700 studentů a vzniklo několik
putovních výstav vítězných prací. > WWW.DAFCR.CZ
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V ČR koordinujeme projekt Obchod bez kožešin (Fur Free Retailer). Do projektu je zapojeno
přes 300 obchodních značek z celého světa - z toho asi 30 provozuje pobočky i v ČR a ve 4
případech se dokonce jedná o české firmy. > WWW.OBCHODBEZKOZESIN.CZ

V rámci mezinárodní spolupráce se Svoboda zvířat podílela na prosazení zákazu s psími
a kočičími kožešinami v EU (2008) a na mezinárodní kampani Komerční lov tuleňů je
evropské veřejnosti proti srsti, která vyústila v roce 2010 v přijetí zákazu obchodu s tuleními
výrobky v EU.

Svoboda zvířat spouští web Ukažte to vládě. Zveřejnění drastických záběrů z kožešinových
farem v ČR vyvolalo velkou vlnu nevole u veřejnosti – lidé odeslali přes 30 000 protestních
e-mailů ministrovi zemědělství. > WWW.UKAZTETOVLADE.CZ

www.protisrsti.cz

poKusná zvěř
je protimluv

1995
2005
2004
2007
2008

Spouštíme kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech, jejímž cílem je ukončit používání
zvířat pro testování a výzkum v různých oblastech a nahradit takové pokusy alternativními
metodami.

Na českých a moravských vysokých školách jsme zorganizovali přednáškový cyklus
britského odborníka na alternativní metody ve vzdělávání Nicka Jukese z organizace
InterNICHE, v roce 2006 se pak v Praze konala mezinárodní konference Alternativy
k pokusům na zvířatech ve vzdělávání.

V ČR je schválen zákaz testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech. V roce 2013 vstoupil
v EU v platnost zákaz testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech, včetně importu.
Od roku 2008 provádíme v ČR certifikace mezinárodními certifikáty - HCS pro kosmetiku
a HHPS pro prostředky pro domácnost. Tyto certifikáty zaručují, že výrobky ani jejich složky
nebyly po určitém datu testovány na zvířatech.
Připojujeme se k mezinárodnímu projektu Nejbližší příbuzní (Next of Kin) a podílíme se na
zpřísnění evropské směrnice pro používání primátů na pokusy.

Účastníme se mezinárodního projektu Ochromující krása – cílem je zastavit testování
botulotoxinu (tzv. Botoxu) na zvířatech a nahradit jej alternativními metodami. Dvě
velké farmaceutické firmy vyrábějící produkty s botulotoxinem již oznámily přechod
k alternativnímu testování této látky bez použití zvířat.
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www.pokusynazviratech.cz
www.netestovanonazviratech.cz

2002-2003
2001
2003
2004

Úkolem projektu „Bratr Medvěd“ bylo zlepšit životní podmínky medvědů v zoologických
zahradách, hradních a zámeckých příkopech, cirkusech a u soukromých osob. Vytváříme
návrhy na zlepšení životních podmínek medvědů chovaných v zajetí.

žirafáci
nejsou
cirkusáci

Rekonstrukce výběhu pro medvědy na zámku Konopiště.

Spouštíme kampaň Cirkusy bez zvířat, jejímž cílem je ukončit využívání (především)
volně žijících zvířat v cirkusech v ČR, provádíme především osvětovou činnost a lobbing za
zpřísnění Zákona na ochranu zvířat.

Podařilo se docílit prosazení zákazu používání některých volně žijících druhů zvířat (tj. nově
narozených primátů, ploutvonožců, kytovců, nosorožců, hrochů nebo žiraf) v cirkusech.

www.cirkusybezzvirat.cz

nepouštíme
kočky
k vodě

zvířata
jdou
do školy

V roce 2001 byla zahájena výuka ekovýchovných programů. Odučili jsme více
než 1 300 ekovýchovných hodin zaměřených na vytvoření kladného vztahu dětí v mateřských
a základních školách ke zvířatům.

www.svobodazvirat.cz/kampane/ekologicka-vychova.htm

2003

V Plzni vzniká Sekce na ochranu koček, která za dobu své existence uspořádala 10 umisťovacích
výstav koček a v rámci těchto výstav i mimo ně již nalezla nový domov pro více než 700 opuštěných
koček. Umístění koček vždy předchází odchyt a pobyt v našich depozitech spojený s léčením,
ochočováním, očkováním a odčervením a kastrací v případě koček starších 8 měsíců.

www.kocici.cz

Propagujeme veganství a vegetariánství
(oblíbené ochutnávky veganských jídel pro veřejnost).
Poskytujeme poradenství v případech týrání zvířat.

...
stále se něco děje

V letech 2003 - 2007 jsme v ČR koordinovali mezinárodní kampaň
Cesta na smrt - díky kampani se podařilo snížit počty koní
převážených z Polska na italská jatka.
Největším úspěchem, který v oblasti ochrany zvířat pozorujeme,
je posun veřejnosti ve smyslu vnímání zvířat jako cítících
plnohodnotných bytostí.

www.svobodazvirat.cz

kdo
jsme
byli ?

Jak již bylo řečeno v úvodu,
v průběhu dvacetileté historie Svobody zvířat se v této organizaci vystřídaly desítky skvělých lidí.
Přinášíme Vám krátké rozhovory alespoň s částí z nich. Všem jsme položili stejné otázky.
1 . v jaké době jsi ve Svobodě zvířat pracoval/a a čemu jsi se věnoval/a?
2 . Co ti činnost pro Svobodu zvířat přinesla nebo vzala?
pomohla ti někam se posunout?
3 . Jak se ti dnes vede a čemu se věnuješ?

3

1

V roce 1993 jsem se na protestu proti Velké Pardubické, který pořádala

Jsem předsedou Přátel Slavíkových ostrovů, z.s., pomáhám některým

Svoboda zvířat, zapojil do kampaně Slovody zvierat za zastavení pokusů na

spolkům ve správních řízeních a snažím se stále zabránit likvidaci cenných

zvířatech na školách, která byla krátce nato zahájena v Bratislavě. V roce 1994

částí Slavíkových ostrovů plavebním kanálem. Především píši podání do

jsem se v hradecké skupině Svobody zvířat podílel na peticích (první byla proti

územního řízení na plavební stupeň Přelouč, které se s přestávkami vleče

stavbě McDonalds na náměstí 28. října v Hradci Králové), pořádání infostán-

již od roku 2000.

ků, protikožešinové kampani a organizování protestů proti stavbě McDonalds
v Hradci Králové a pomáhal kralupské pobočce s turné v Hradci Králové.
Od ledna 1995 do roku 2011 jsem byl předsedou hradecké skupiny

Michael Kousal

Svobody zvířat (od roku 2011 se přejmenovala na Přátele Slavíkových
ostrovů a zároveň přestala být součástí organizace, čímž jsem z ní fakticky
odešel). Koordinoval jsem v Svobodě zvířat kampaň proti pokusům na
zvířatech, výstavy, přednášky (o všech tematikách ochrany zvířat), besedy,
promítání dokumentárních filmů, happeningy, demonstrace, protikožešinovou kampaň, zastupoval ji ve správních řízeních týkajících se dálnice přes
Libický luh, stavby supermarketu v Hradci Králové na Plachtě v biotopu
vzácných druhů motýlů, stavby plavebního kanálu přes Slavíkovy ostrovy
přes biotopy s více než 80 zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin,
kácení v Hradci Králové a Pardubicích atd.
Podílel jsem se v letech 1998 - 1999 na znovuzaložení centra SZ
a vytvoření jejího celostátního výboru. Do roku 2008 jsem pak byl členem
celostátního výboru, kde jsem zejména koordinoval legislativní návrhy především ohledně zákona na ochranu zvířat a směrnice EU o REACH (před
dokončením projednávání směrnice jsem odešel z výboru SZ).

2
Dala mi praktické zkušenosti s přenosy motýlů, koordinací nekoordinovatelných, s lobbingem, s fungováním správních úřadů a právními metodami boje
proti zvůli úřadů, atd. Nejvíce mi v tomto ohledu pomohla intenzivní snaha
magistrátů Hradce Králové a Pardubic i okresního úřadu v Nymburku likvidovat občanská sdružení a okrádat je. Musel jsem neustále vymýšlet obranu
proti dalším a dalším nezákonnostem a podrazům páchaným úředníky, což
mne naučilo předvídat, co všechno úředníci mohou udělat.

1

2
Práce ve Svobodě mi vzala hodně času :-), ale ani minuty z toho bych

Ve Svobodě zvířat jsem pracoval od roku 1999 do 2004. V té době jsme se

nelitoval. Byla to pro mě skvělá škola, která mě naučila základům hodně

nejvíce zaměřovali na propagaci vegetariánství a kampaně proti cirkusům

věcí, které teď dělám profesionálně. Učil jsem se řídit projekty, koordi-

se zvířaty. V Plzni a v Brně jsem pracoval s několika desítkami dobrovolní-

novat práci lidí, komunikovat s médii, designovat informační materiály…

ků, reklamními agenturami a médii, abychom dokázali sdílet informace

Největší přínos byl ale bezpochyby v hodnotách, které mi v sobě pomohla

a naše hodnoty s co nejvíce lidmi.

vytvořit, a v poznání řady inspirujících lidí, které mám do dneška rád.

3

Ve volném čase jsem nejraději v přírodě, která mi ve vší své
jednoduchosti a kráse dává nejvíce energie. Pracovně jsem
zůstal stále v neziskovém sektoru, dělám teď seniorního
poradce pro organizaci Člověk v tísni. Zaměřuji se na
zvyšování kvality a celkových dopadů rozvojové pomoci
v oblastech řešení podvýživy, zlepšování živobytí a rozvojů
trhů. Podílení se na řešení sociálních neférovostí mě baví,
i když nejbližší téma je pro mě stále ochrana přírody, ke
které bych se časem rád profesně vrátil.

petr
schmied

1
V SZ jsem působil od roku 1998. Pomáhám v podstatě dodnes. Nejdříve
jsem pomáhal v kampani Za nahrazení pokusů na zvířatech. Později jsem
se více věnoval PR, komunikaci se státní správou, řešil spory například
se Státní veterinární správou nebo Ústřední komisí pro ochranu zvířat,
přesvědčoval poslance, senátory… Tuším, že v roce 1999 jsem se stal
předsedou SZ. Pak už bylo na mě prezentovat SZ na veřejnosti.

3

Věnuju se především jídlu. :) Od zvířat jsem se posunul více
do oblasti zvyšování kvality života. Pracuji pro sdružení
Envic (www.envic-sdruzeni.cz). Vede se mi bezvadně a každý
rok Svobodě zvířat pomáhám se svojí drahou ženou Klárou
zajišťovat kuchyni na Fluff festu. Už to tak děláme asi
10 let a vždy se nám podaří „vyvařit“ pro Svobodu zvířat

2
Přinesla mi spoustu báječných přátel. Díky práci pro Svobodu zvířat jsem se seznámil s mnoha mezinárodními organizacemi a jejich pracovníky. Moc si cením všech lidí, kteří se kdy do
práce pro ochranu zvířat zapojili. Naučil jsem se komunikovat s médii, vytvářet kampaně,
poznal jsem, jak funguje chov hospodářských zvířat nebo jakým způsobem se provádí
pokusy na zvířatech apod. Byl jsem na mnoha místech, která byla hrůzostrašná, ale vlastně
jsem rád, že jsem je viděl. Rozhodně mě práce v SZ posunula profesně. Z dětského pokoje,
ve kterém jsme SZ někdy v roce 1998 vedli, je dnes respektovanou organizací na ochranu
zvířat nejen u nás, ale i v zahraničí. To bylo a je pro mě motivací do další práce.

Tomáš
popp

1

2

Jako aktivní spolupracující dobrovolník od roku 2000 do roku 2010 jsem

Především jsem se prostřednictvím SZ seznámila se svým mužem a se

měla na starosti leccos, především ale komunikaci s příznivci, rozesílky

spoustou dalších fajn lidí, kterým šlo o tutéž věc. Získala jsem hodně nových

zpravodajů a propagačních materiálů, pomoc na infostáncích. V současné

zkušeností - aktivity, kterým jsem se pro SZ věnovala, byly rozmanité,

době spolupracuju spíš sporadicky, pravidelně a intenzivně především při

zajímavé a daly mi především dobrý pocit ze smysluplné společné práce.

organizaci vegan cateringu na Fluff festu.

3
Vede se mi moc fajn, věnuju se práci pro náš rodinný Farmářský obchod
v Plzni. Svobodě zvířat držím palce do dalších let :-).

pěkné peníze.

klára poppová

1

3

1

Ve Svobodě zvířat jsem pracovala od roku 2004, nejdříve na projektu

Moje práce pro organizaci Viva! je rozštěpená na dvě oblasti – jedna je

Ve Svobodě zvířat jsem pracoval (dnes by se řeklo jako „dobrovolník“)

Humánní vzdělávání zaměřeném na alternativy k pokusům na zvířatech

zaměřená čistě na veganskou výživu a souvislosti mezi stravou a lidským

v letech 2000 až 2006, ale nevím, jestli jsou to úplně přesná čísla, přece

ve vzdělávání na středních a vysokých školách. Postupně jsem pak rozšířila

zdravím a nemocemi, v jejímž rámci dělám výzkum, píšu odborné zprávy

jenom už je to nějaký ten pátek. Původně jsem přišel pln nadšení jako

svou práci na další projekty – kampaň proti testování kosmetiky a domácích

i praktické příručky a letáky a radím lidem ohledně výživy; a druhá

holka pro všechno a snažil jsem se věnovat v Plzni tomu, co zrovna Svo-

prostředků na zvířatech, včetně zavedení certifikátů HCS a HHPS v ČR,

část mojí práce je vedení kampaně Bílé lži (White Lies), která se snaží

boda zvířat a Tomáš Popp potřebovali, tzn. vegetariánský den, akce proti

kampaně usilující o změnu české i evropské legislativy ohledně pokusů na

otevřít lidem oči ohledně mléka, krutosti mléčného průmyslu a souvislosti

cirkusům se zvířaty, den laboratorních zvířat, kožešinová problematika,

zvířatech, kampaně za zastavení odchytu a letecké přepravy primátů pro po-

konzumace mléčných výrobků s řadou lidských zdravotních problémů.

vánoce bez zabíjení, bylo toho docela dost, těch demonstrací, různých

kusné účely – a stala jsem se koordinátorkou kampaní za zastavení pokusů

Můj život je už přes deset let spojený se Svobodou zvířat a myslím, že se

akcí. Asi nejraději vzpomínám na akce s organizací PETA v Praze proti KFC

na zvířatech a reprezentantkou Svobody zvířat pro mezinárodní spolupráci

nikdy nebudu chtít oddělit. I když teď pracuji pro větší organizaci na víc

a pokusům na zvířatech a zajímavá zkušenost byla taky akce Holocaust na

v rámci ECEAE (Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech). Také

než plný úvazek, Svobodě vděčím v podstatě za všechno, co teď mám

tvém talíři, která se tenkrát konala na Palackého náměstí.

jsem přispívala k práci Svobody zaměřené na zvířata v zajetí – především

a dělám a vážím si všech lidí, co pro ni pracují a s tím málem dostupných

zoo a cirkusy – a propagaci veganského životního stylu. V roce 2010 jsem se

prostředků dělají tolik, že zastiňují práci i mnohem bohatších organizací.

přestěhovala do Velké Británie a postupně ustoupila do pozadí a v současnosti funguji jako konzultantka Svobody zvířat.

2

Práce pro Svobodu zvířat mi dala neuvěřitelně moc. Smysluplný
život, přátele, neocenitelné zkušenosti i vědomosti, odvahu
dělat víc a posouvat hranice. Díky Svobodě zvířat jsem poznala
svého životního partnera a dostala stáž jako vědecká poradkyně v britské unii za zákaz pokusů na zvířatech (BUAV), po
jejímž skončení jsem získala práci v jiné organizaci na ochranu
zvířat (Viva!), kde dnes už několik let pracuji.

veronika
powell
(Charvátová)

2

Svoboda zvířat mi přinesla strašně moc, zapojil jsem se do téhle vcelku
velké a fungující organizace, naučil se komunikovat s médii, fungovat
směrem ven, zkusil si zorganizovat několik vlastních akcí, a hlavně jsem
poznal fajn lidi, se kterými se dodnes přátelím. Určitě mi pomohla v tom
dostat se pak profesně někam dál, uvědomil jsem si, že neziskovky jsou
to moje a že zkusit něco dělat má určitě smysl, i když to třeba nemá ten
výsledek, jaký bychom chtěli. Svoboda zvířat mi vzala dost času, čehož ale
vůbec nelituju a rád vzpomínám na to nadšení a zápal, jaký jsem měl do
věci, a taky na tu spoustu srandy, kterou jsme si při akcích užili.

ladislav
nový
3

V současnosti pracuji jako vedoucí Café Restaurant Kačaba
v Plzni, kde zaměstnávám 35 lidí se zdravotním znevýhodněním. Dlouhodobě se věnuji problematice lidí s postižením,
ve volném čase především vozíčkářům, pořádání táborů.

1
1
V SZ jsem pracoval v letech 2001-2003 jako vedoucí kampaní “Bratr medvěd”, “Cirkusy bez zvířat” a “Zoo pod kontrolou”. Poté v letech 2010-2011

3

2

které se mi nelíbí. Během vedení kampaní jsem měl
opakovaně možnost navštěvovat zoo, cirkusy a zařízení,
kde se zvířata chovají ve špatných podmínkách. Byl jsem na
místech, kam se normální návštěvník nedostane a nevidí,

Měl jsem na starosti její e-shop.

Od začátku 90. let se pořád snažím být aktivní v ochraně zvířat a na tom

2

se nic nezměnilo. V současné době pracuju pro Greenpeace. Jinak mě
baví běhat, jezdit na kole nebo fotit.

Přinesla mi dobrý pocit, že dělám užitečnou věc. Měl jsem možnost

jako webmaster a vedoucí kampaně “Cirkusy bez zvířat”.
Nevzala mi nic. Dala mi možnost pokusit se měnit věci,

Ve Svobodě zvířat jsem pracoval asi od roku 2006 až do ledna 2014.

roman
rogner

zjistit, jak organizace funguje. Za ta léta jsem činnosti pro Svobodu zvířat
věnoval spoustu volného času, ale rozhodně toho nelituji.

3
V současné době už v žádné neziskovce nefiguruji, přestěhoval jsem se

co je skryté v jejich zákulisí. Viděl jsem vše z druhé strany

na vesnici. Ve svém volném čase se s přítelkyní věnujeme domu, zahradě

a pokoušel jsem to změnit. Vyvíjel se i můj názor na to, jak

a dvěma kocourům, které jsme si vzali z útulku. Zbytek volného času

by se věci měly dát do pohybu a utvrdil jsem se v tom, že

věnuji kapele, kde hraju na bicí.

vedle změny myšlení lidí je třeba se více věnovat změně
zákonů a legislativy vůbec.

václav
vápeník

placky

nákupní
tašky

kampaň
zvířata slaví

plakáty

trička

www.zvirataslavi.cz
u příležitosti našeho výročí jsme spustili
speciální kampaň . jejím cílem je předvést
veřejnosti, jakých úspěchů se dá ve věci
ochrany zvířat dosáhnout. chceme tak
motivovat i ostatní k tomu, aby se nebáli
a do ochrany zvířat se zapojili. v neposlední
řadě je kampaň poděkováním všem , kdo pro
svobodu zvířat pracují nebo ji jakýmkoliv
způsobem podporují.

web

Staňte se dárcem
Naši práci můžete podpořit také finančně. Můžete zaslat jakoukoli částku na účet č. 235379860/0300.
Nejlepší možností je stát se registrovaným dárcem. Stačí vyplnit formulář na www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/stante-se-darcem.htm.
Obdržíte své unikátní dárcovské číslo, podle kterého budeme schopni identifikovat právě Vaši platbu. Možné je také platit přes PaySec
nebo pomocí platební karty. Za jakoukoli formu podpory moc děkujeme!

staňte se členy
Stačí vyplnit elektronický formulář na stránce www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/
stante-se-clenem.htm. Roční členství stojí pouze 300 Kč (tj. 25 Kč/měsíc)
a zahrnuje mnoho výhod. Členství můžete také darovat. Nabízíme Vám dárkové
poukázky v hodnotě 300 Kč (roční členství),
600 Kč (členství na dva roky) nebo 1 500 Kč (členství na pět let),
které si můžete objednat na e-mailu clenstvi@svobodazvirat.cz,
případně volejte na 601 385 486 (Bára Malá).

E-shop Svobody zvířat
www.svobodazvirat.cz/e-shop
K dvacetiletému výročí Svobody zvířat se v našem e-shopu
objevilo několik novinek.
Nákupem výrobků podpoříte činnost naší organizace.
Pro členy SZ platí 10% sleva na všechno prodejní zboží.

Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru
DMSmezeraSVOBODAZVIRAT
na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč.
Přispívat můžete také pravidelně
každý měsíc po dobu jednoho
roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMSmezeraROKmezeraSVOBODAZVIRAT
na číslo 87 777 a každý měsíc po dobu
jednoho roku Vám bude automaticky
odečtena částka 30 Kč.

WWW.DARCOVSKASMS.CZ

Chcete být pravidelně
informováni o ochraně
zvířat, činnosti Svobody
zvířat a chystaných akcích?
Zašlete svoji e-mailovou adresu na info@svobodazvirat.cz a my
Vám budeme zdarma každý měsíc zasílat pravidelný elektronický
Newsletter s novinkami z naší činnosti i ze světa zvířat.
Aktuální informace o našich aktivitách
můžete sledovat i na Facebooku.

/svobodazvirat

Infocentrum praha
Adresa: Bořivojova 108, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 601 385 486
Hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 14–18 hodin
E-mail: infocentrum@svobodazvirat.cz

Infocentrum plzeň
Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Telefon: +420 377 444 084
Hodiny pro veřejnost: úterý 10-13,30 hodin
čtvrtek 14,30–18 hodin
E-mail: info@svobodazvirat.cz

Nabízíme informace a poradenství v oblasti ochrany zvířat (pokusy na zvířatech, zodpovědné spotřebitelství, tzv. kožešinová zvířata,
ochrana koček a hospodářských zvířat, právní předpisy v ochraně zvířat …). Dále si můžete půjčit literaturu, vybrat z desítek informačních
materiálů, nakoupit benefiční a propagační předměty a v neposlední řadě se můžete zapojit do ochrany zvířat.

