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Milé čtenářky, milí čtenáři,
doufáme, že jste příjemně strávili léto, a jsme potěšeni, že se
s Vámi opět setkáváme u dalšího čísla našeho pravidelného informačního Zpravodaje.
V uplynulém čtvrt roce došlo k zásadní změně v ochraně zvířat
v Evropské unii – podařilo se zde prosadit zákaz obchodování
s tuleními výrobky. Tomuto mezníku v evropské ochraně zvířat je
věnován i úvodní článek tohoto čísla, ve kterém se dozvíte mimo
jiné i to, jak hlasovali naši jednotliví europoslanci. Děním v evropské ochraně zvířat se budeme zabývat i v sekci Novinky ze světa
– dočtete se o zákazu chovu lišek v Dánsku a o chystaných změnách v holandské legislativě upravující chov norků. Koordinátorky
kampaní na ochranu tzv. pokusných a kožešinových zvířat pro Vás
tradičně připravily informace o aktuálních událostech z činnosti
obou kampaní. V červnu proběhlo v Praze 1. setkání členů a členek Svobody zvířat, potěšila nás vysoká návštěvnost. Pro ty, co se
nemohli zúčastnit, jsme připravili krátký článek o jeho průběhu.
Dále Vás čeká rozhovor s Pavlem Oulíkem, majitelem vegetariánské restaurace Anděl, a několik veganských receptů z jídelníčku
této restaurace.
Děkujeme Vám za Vaši věrnost a podporu a přejeme Vám poklidný
konec letošního léta…
Lenka Hecová a Tomáš Popp
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Svoboda zvířat
Svoboda zvířat (Sz) je celostátní nezisková organizace pro
ochranu práv zvířat, sdružující osoby sympatizující s jejími cíli.
Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení
člověkem. Svoji činnost Sz zahájila v roce 1994. Svoboda zvířat se snaží změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde jen o zlepšení
životních podmínek zvířat (ačkoliv z krátkodobého hlediska
s tímto přístupem Sz souhlasí). Hlavní snahou je změnit pohled
na zvířata jako na tvory, kteří mají hodnotu sami o sobě.
Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. Celá činnost Sz je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.
Svoboda zvířat pořádá odborné konference, besedy, výstavy,
infostánky, promítání dokumentárních filmů, ochutnávky
veganských jídel atd. V rámci reklamních kampaní vydává
letáky, brožury, plakáty i filmové dokumenty. Dále organizuje
kampaně za zlepšení životních podmínek tzv. kožešinových
zvířat, za nahrazení pokusů na zvířatech a propaguje vyváženou veganskou, příp. vegetariánskou stravu. Velkou váhu také
přikládá ekovýchově – úspěšně přednáší o ochraně zvířat
na mateřských, základních i středních školách. V rámci kampaní organizuje Sz petiční akce, demonstrace, připomínkuje
návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává příznivější návrhy z hlediska ochrany zvířat, jedná
s úřady, zúčastňuje se správních řízení. V roce 2006 otevřela
Sz v Praze 5 informační centrum, kde zprostředkovává zájemcům informace ze všech oblastí ochrany zvířat.
Sz spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi
na ochranu zvířat, které sledují podobné cíle. V rámci mezinárodní spolupráce je Sz členem RSPCA (Královská společnost
pro ochranu zvířat), WSPA (Světová společnost na ochranu
zvířat), Fur Free Alliance (mezinárodní koalice upozorňující
na problematiku kožešinové módy) a ECEAE (Evropská koalice
za ukončení pokusů na zvířatech). Kromě těchto organizací
spolupracuje s mnoha dalšími zahraničními partnery z Evropy
(CIWF, VIVA) i USA (PETA, HSUS). V rámci své práce se Sz
snaží navázat diskuzi a spolupráci i s orgány ochrany zvířat –
Ministerstem zemědělství a Státní veterinární správou.
Zhruba 40 % příjmů Sz tvoří granty, které jsou určeny na specifické
projekty a pochází od českých i zahraničních nadací či mezinárodních organizací. Dalších 40 % příjmů získává Sz jako příspěvky
od zahraničních organizací na ochranu zvířat (BUAV, ProTier,
PETA). 15 % tvoří příjmy od drobných dárců a 5 % získává Sz z prodeje propagačních předmětů a organizace benefičních akcí.
Sz nepřijímá peníze od firem, které profitují na využívání zvířat.
V průběhu své čtrnáctileté existence zaznamenala Sz řadu
úspěchů. Patří mezi ně např. prosazení zákazu testování kosmetiky a jejích ingrediencí na zvířatech v ČR, uzavření kožešinové farmy v Milevsku, podíl na prosazení zákazu dovozu
a prodeje psích a kočičích kožešin v EU či zákazu dovozu tuleních kožešin do EU. Avšak největším úspěchem, který v oblasti
ochrany zvířat Sz pozoruje, je posun veřejnosti ve smyslu vnímání zvířat jako cítících plnohodnotných bytostí.
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Historický mezník v ochraně zvířat
– zákaz obchodování s tuleními výrobky v EU
Evropský parlament při hlasování dne 5. května 2009 rozhodl, že
Evropská unie již nechce podporovat krutý komerční lov tuleňů,
a podpořil zákaz obchodu s tuleními výrobky v rámci EU. Kampaň
„Komerční lov tuleňů je evropské veřejnosti proti srsti,“ kterou
v České republice zahájila Svoboda zvířat v únoru 2009 v rámci
celosvětové snahy ochránců zvířat o ukončení tohoto brutálního
lovu, tedy dosáhla svého cíle. Úspěšnost kampaně a dosažení
zákazu byly ve velké míře zásluhou Vás, kteří jste se do ní zapojili,
Vás, kterým osud těchto savců není lhostejný. Děkujeme Vám!
Podívejme se nyní podrobněji, co legislativní usnesení Evropského
parlamentu obsahuje. Především zakazuje „uvádění produktů
z tuleňů na trh“ (za účelem komerčního zisku) s tím, že tato pravidla platí nejen pro produkty pocházející ze Společenství, ale také
pro produkty dovezené ze zemí mimo EU. Výjimku tvoří produkty
z tuleňů získané při tradičním lovu Inuity a dalšími původními
komunitami, které přispívají k jejich živobytí. Nařízení se vztahuje
na všechny druhy ploutvonožců (Phocidae, Otariidae a Odobenidae). Technicky vzato je stále možný tranzit výrobků z tuleňů skrze
Evropskou unii, i tak je ale zákaz obchodu zásadním krokem –
hnutí na ochranu zvířat za něj bojovala více než 40 let (například
organizace International Fund for Animal Welfare, IFAW, byla
s tímto cílem před 40 lety přímo založena).
Pro zákaz hlasovalo 550 europoslanců, 49 bylo proti a dalších 41
se zdrželo hlasování. V níže uvedené tabulce se můžete podívat,
jak jednotliví europoslanci hlasovali. Z českých europoslanců hlasoval proti pouze Oldřich Vlasák (ODS), hlasování se zdrželi Tomáš
Zatloukal a Josef Zieleniec (oba SNK sdruženi nezávislých a Evropští demokraté), 9 dalších českých europoslanců nebylo hlasování
přítomno nebo nevolilo. Pro zákaz hlasovalo 12 českých europoslanců – jim samozřejmě také velmi děkujeme!
Dalším formálním krokem je schválení Radou ministrů EU. Evropská
komise pak musí připravit opatření, která umožní implementaci
zákona. Nařízení pravděpodobně vstoupí v platnost před létem 2010.
Dopady zákona lze zaznamenat již nyní. V roce 2009 klesly ceny
tuleních kůží téměř o polovinu ve srovnání s rokem minulým. Celkem 30 států světa již zakázalo prodej výrobků z tuleňů, a to včetně
7 států patřících mezi 10 největších kanadských exportních trhů
(což představuje 85 % z celkového objemu kanadského exportu).
V dubnu letošního roku vyjelo na lov v Newfoundlandu pouze 6 velkých lodí oproti 113, které se vydávaly lovit v uplynulých letech.
Některé odhady hovoří až o čtvrt milionu tuleňů zachráněných
v letošním roce díky zákazu obchodu v EU. Ochránci zvířat věří, že
toto je začátek konce komerčního lovu tuleňů nejen v Kanadě.
Schválení tohoto nařízení je také významným gestem pro kanadskou vládu: Evropa s brutálním lovem tuleňů nesouhlasí! A nejen
Evropa: počátkem května americký senát podpořil rezoluci, v níž
žádá kanadskou vládu o zákaz komerčního lovu tuleňů, a také
velmi silně podporuje nařízení o zákazu obchodu schválené Evropským parlamentem.
Zoufalost kanadské vlády dokazuje například fakt, že se kanadský
parlament na protest proti schválenému zákazu v EU pokoušel
prosadit, aby uniformy kanadských atletů pro olympiádu ve Vancouveru v roce 2010 obsahovaly tulení kožešinu. Kanadský olympijský tým to ale ihned odmítl se zdůvodněním, že nesouhlasí
s politizací olympijských her. Dalším „povedeným“ kouskem bylo
snězení části syrového tuleního srdce kanadskou guvernérkou
Michaelle Jean. Také jejím záměrem bylo protestovat proti evropskému nařízení.

Kampaň v rámci EU, a tedy i v České republice, sice úspěšně
skončila, celosvětová snaha o úplné ukončení komerčního lovu
tuleňů ale stále pokračuje. Máte-li zájem zapojit se do některé
z mezinárodních kampaní, sledujte web www.protisrsti.cz, kde
Vás o celém vývoji budeme pravidelně informovat.
K dokreslení úspěšnosti kampaně zde uvádíme několik
statistik:
❚❚ z webu www.protisrsti.cz bylo od jeho spuštění odesláno
přes 10 000 (číslo k 5. květnu 2009) e-mailových žádostí
českým europoslancům, aby podporovali úplný zákaz
obchodu s tuleními výrobky v EU;
❚❚ stránky navštívilo rekordních 31 966 lidí (číslo k 18. květnu
2009);
❚❚ rozeslali jsme stovky balíčků s tištěnými materiály (plakátky,
letáky, samolepky) dobrovolníkům, kteří je šíří ve svém okolí;
❚❚ naše skupina na Facebooku „Zachraňte tuleně! I váš hlas
může rozhodnout“ se rozrostla na neuvěřitelných 56 311
členů (číslo k 27. červenci 2009)!
Děkujeme za Vaši podporu!

Hlasování o zákazu obchodování
s výrobky z tuleňů v EU
5. května 2009 – Evropský parlament
Zákaz obchodování s výrobky z tuleňů
Nina ŠKOTTOVÁ
Miroslav OUZKÝ
Věra FLASAROVÁ
Miloslav RANSDORF
Richard FALBR
Jan BŘEZINA
Libor ROUČEK
Vladimír REMEK
Zuzana ROITHOVÁ
Milan CABRNOCH
Jana BOBOŠÍKOVÁ
Daniel STROŽ
Oldřich VLASÁK

Hlasoval/a
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro
proti

Tomáš ZATLOUKAL

zdržel se

Josef ZIELENIEC

zdržel se

Vladimír ŽELEZNÝ
Jaromír KOHLÍČEK
Ivo STREJČEK
Petr DUCHOŇ
Jiří MAŠTÁLKA
Jana HYBÁŠKOVÁ
Hynek FAJMON
Jan ZAHRADIL
Jaroslav ZVĚŘINA

nepřítomen
nepřítomen
nepřítomen
nepřítomen
nepřítomen
nepřítomna
nevolil
nevolil
nevolil

Strana
ODS
ODS
KSČM
KSČM
ČSSD
KDU – ČSL
ČSSD
KSČM
KDU – ČSL
ODS
Nezávislí
KSČM
ODS
SNK sdružení nezávislých
a Evropští demokraté
SNK sdružení nezávislých
a Evropští demokraté
Nezávislí / Demokraté
KSČM
ODS
ODS
KSČM
Evropští demokraté
ODS
ODS
ODS

zdroj: www.votewatch.eu
Připravila: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)
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Kampaň

Za nahrazení
pokusů na zvířatech
Se snahou zjistit, jaký mají kandidáti do Evropského parlamentu názor na pokusy na zvířatech, jsme oslovili všechny
kandidáty, na které byl k dispozici kontakt, s manifestem
Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech. Manifest
obsahoval základní body, o jejichž dodržení by noví europoslanci měli usilovat – tyto body se týkaly především směrnice
na ochranu laboratorních zvířat, kterou bude řešit i Evropský
parlament v novém složení. Manifest podepsali převážně kandidáti menších a málo známých stran, kandidáti největších
stran většinou nereagovali.
Připojili jsme se ke kampani za zastavení výstavby zařízení
na chov primátů v Portoriku. Proti vybudování tohoto zařízení
již existuje značný místní odpor a nyní byla spuštěna i mezinárodní kampaň, která má za cíl zabránit Portoriku v tom, aby se
stalo jedním z hlavních hráčů v krutém obchodu s primáty pro
výzkum. Připojte se prosím ke kampani a odešlete protestní
dopis nebo e-mail. Na stránce www.pokusynazviratech.cz/
content.php?site=90 najdete vzorový dopis.

Aktualizovali jsme seznam obchodů, v nichž můžete koupit kosmetiku a prostředky pro domácnost netestované na zvířatech.
Seznam najdete na www.pokusynazviratech.cz/index.php?site=77. Pokud máte informace o dalších obchodech s tímto sortimentem, napište nám prosím na pokusy@svobodazvirat.cz.
V rámci kampaně Humánní vzdělávání jsme začali rozšiřovat informační materiály na vysoké školy přírodovědného zaměření téměř
ve všech městech, kde tyto školy jsou, např. v Praze, Plzni a Hradci
Králové. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili.
Připravili jsme pro Vás překlad textu „Proč nejsou pokusy na zvířatech nutné?,“ který shrnuje všechny základní aspekty problematiky využívání zvířat pro výzkum. Autory jsou lékaři a veterináři
z organizace „Lékaři proti pokusům na zvířatech.“ Text naleznete
na našich stránkách na: www.svobodazvirat.cz/novinky/
proc-nejsou-pokusy-na-zviratech-nutne.htm.
25. května 2009 jsme se zúčastnili oslav Dne země na Toulcově
dvoře v Praze. Návštěvníkům byly k dispozici informační materiály
Svobody zvířat a proběhla také přednáška o tom, jak poznat kosmetiku a prostředky pro domácnost netestované na zvířatech. Následně
zde přednášel Mgr. Jan Šťastný z České vegetariánské společnosti
o vlivu chovu hospodářských zvířat na životní prostředí. Fotografie
z akce najdete na našem webu www.svobodazvirat.cz.
Připravily: Veronika Charvátová (alternativy@svobodazvirat.cz)
a Barbora Večlová (pokusy@svobodazvirat.cz)

Zapojili jsme se do snah o zastavení jednání o výstavbě centra
pro pokusy na primátech v Malajsii. Jelikož výzkumné společnosti čelí v Evropě a USA často kritice, pravděpodobně se rozhodly orientovat svou činnost na země, kde jsou jen mírná
nebo žádná omezení pro používání zvířat pro výzkum. Více
informací naleznete zde: www.svobodazvirat.cz/novinky/
reknete-ne-planovanemu-testovani-na-opicich.htm.
Nejdůležitější událostí minulých měsíců byl lobbing týkající se
směrnice 86/609/EEC, na ochranu pokusných zvířat. Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), včetně
Svobody zvířat, se po celou dobu projednávání tohoto právního
dokumentu snažila prosazovat změny ve prospěch laboratorních zvířat (sestavili jsme briefingy, předkládali pozměňovací
návrhy, rozesílali médiím aktuální tiskové zprávy atd.). Byl proveden i průzkum veřejného mínění, díky němuž se ukázalo, že
většina evropské veřejnosti nesouhlasí s velkou částí pokusů
na zvířatech. Původní návrh Evropské komise byl poměrně
mírný a mnoho změn k lepšímu neobsahoval. Evropský parlament následně tento návrh ještě zhoršil – velkým dílem prostřednictvím pozměňovacích návrhů výboru, který sestavoval
klíčovou zprávu. Výsledkem je směrnice, která (pokud bude
schválena Radou EU) bude umožňovat provádění pokusů
na téměř všech druzích zvířat, bez plánu na snižování počtu
zvířat do budoucna a bez jasné finanční podpory vývoje a používání alternativních metod. Lobbing z druhé strany (výzkumného průmyslu) byl díky dostatku prostředků a početní převaze
silnější a řada europoslanců se jím nechala ovlivnit. Dokument
je nyní projednáván Radou EU, která by měla o svém stanovisku definitivně rozhodnout na podzim. S našimi požadavky
a stanovisky k pozměňovacím návrhům jsme proto koncem
června oslovili členy české pracovní skupiny Rady a ministra
zemědělství. Pro aktuální informace sledujte naše webové
stránky www.pokusynazviratech.cz. Děkujeme všem, kteří se
zapojili do naší kampaně a oslovili české europoslance.
Nadále oslovujeme kosmetické firmy, které by mohly mít zájem
o získání certifikátu HCS (Humánní kosmetický standard). Doufáme, že pro Vás již brzy budeme mít dobré zprávy o rozšíření
seznamu kosmetických značek netestovaných na zvířatech.

Vítězný plakát mezinárodního kola soutěže DAF 2009
(Design Against Fur) – Yoon Kyung Eom, New York
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Kampaň

Na podzim se uskuteční
volba vítěze česko-slovenského kola, celosvětového
vítěze (Grand Prize Winner)
a vítěze mezinárodního internetového kola pro veřejnost
(People‘s Choice Award).

Proti srsti
Soutěž DAF 2009 (Design Against Fur)
Na webu DAF ČR pod odkazem Galerie (http://dafcr.cz/
soutez/soutezni-plakaty.php) si můžete prohlédnout plakáty
všech českých a slovenských studentů, které jsme v letošním
roce obdrželi do soutěže DAF 09. V diskusi, kterou jsme pro
Vás otevřeli, můžete vyjádřit svůj názor na jednotlivé soutěžní
plakáty:
http://dafcr.cz/cz/diskuze-prispevky.php?id=8.
Soutěžní animace naleznete na YouTube: www.youtube.com/
watch?v=TqOm5LT9xdI (jsou zde umístěné jako videoodpovědi
na video DAF 2009 International Animation Contest 2).

Pro aktuální informace sledujte web www.dafcr.cz!

Jiří Balvín, Praha

Petra Holečková, Plzeň

Druhý oceněný plakát mezinárodního kola – J. Links Salas, New York

V srpnu 2009 byly zveřejněny výsledky kola „Evropa a mezinárodní“ – vítězem se stal Yoon Kyung Eom z Pratt Institute v New
Yorku. Na 2. místě se umístil J. Links Salas z Fashion Institute
of Technology v New Yorku a společné 3. místo obsadili Xavier
Bertels z Belgie a Elizabeth Swain z USA. Mezi oceněnými byli
k naší velké radosti i účastnicí z České a Slovenské republiky:
Jiří Balvín (Vyšší odborná a střední umělecká škola Václava Hollara v Praze), Petra Holečková (Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček v Plzni) a Pavol Bujdoš (Súkromná
stredná umelecká škola filmová v Košicích).
V květnu a červnu již proběhly první stáže finalistů českého
kola DAF 2008 v agentuře Scholz&Friends. Stáže jim byly uděleny jako hlavní ceny za vítězství či ocenění v tomto kole.
O jejich průběhu a zážitcích stážistů Vás brzy budeme informovat na webu DAF ČR.

Pavol Bujdoš, Košice

Setkání koalice
FFA v Londýně
Svoboda zvířat se účastnila setkání členů koalice
Fur Free Alliance (Aliance
za módu bez kožešin, FFA,
www.inFURmation.com),
které se konalo 28. a 29.
května v Londýně. Přibližně 20 zástupců organizací na ochranu zvířat
z celého světa (např. americká HSUS, britské organizace WSPA, RSPCA
a Respect for Animals,
španělská FAADA, dánská
ANIMA, belgická GAIA
a další) se sešlo za účelem
hledání dalších možných
způsobů ochrany tzv. kožešinových zvířat na globální
i lokální úrovni.
V rámci koalice FFA probíhají především dva mezinárodní projekty, na nichž se
Svoboda zvířat také podílí
a jejichž další osud a průběh
byl předmětem debat. Jsou
jimi mezinárodní výtvarná
soutěž pro studenty Design
Against
Fur
(DAF,
www.dafcr.cz ) a certifikační
program pro obchodníky,
kteří se rozhodli neprodávat
pravé kožešiny – Fur Free
Retailer (FFR, www.obchodbezkozesin.cz).

Dále se diskutovala například v té době projednávaná evropská Směrnice o ochraně zvířat při usmrcování či
vývoj ochrany tzv. kožešinových zvířat v jednotlivých zemích
Evropy i Ameriky.
Samozřejmě zbyl čas také na zhodnocení celosvětové kampaně, jejímž úkolem bylo prosadit zákaz obchodu s výrobky
z tuleňů v EU (v ČR známé pod názvem „Komerční lov tuleňů
je evropské veřejnosti proti srsti“).
FFA v současné době sdružuje více než 35 organizací
na ochranu nejen tzv. kožešinových zvířat z celého světa. Jejím
posláním je ukončit zabíjení zvířat kvůli kožešinám. Svoboda
zvířat je členem koalice již od roku 2003.
Připravila: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)
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Rozhovor s Pavlem Oulíkem
majitelem Anděl Café, Music Bar & Vegetarian Restaurant – „Restaurace nejen pro vegetariány v Plzni“

V roce 2007 byla v Plzni otevřena první vegetariánská restaurace
v pravém slova smyslu. Nejen o motivaci k otevření (bohužel stále)
netradiční restaurace, jejím fungování a plánech do budoucna si
s majitelem, Pavlem Oulíkem, povídal předseda Svobody zvířat
Tomáš Popp.
Mohl bys prosím čtenářům představit restauraci Anděl? Jedná se
o čistě vegetariánskou restauraci nebo nabízíte i maso?
Naše restaurace je čistě vegetariánská. Zpočátku jsme sice byli
pod tlakem okolí, abychom nabízeli alespoň ryby, ale rozhodli jsme
se omezit vše. Pro širší veřejnost jsou ryby v nabídce většiny
restaurací a pro vegetariány je jistě příjemná skutečnost, že
s nožem, který kuchař použil na jejich jídlo, v předchozí objednávce nekrájel kotletu nebo uzené.

o poznání hůře. Většina lidí se nechce učit novým věcem
a čím je toho více, tím méně jsou spokojeni, a raději volí jinou
práci či méně specifickou provozovnu, kde můžou zůstat
v klidu. Najít příjemnou servírku či číšníka je čím dál těžší
a šikovného a tvárného kuchaře je úkol nadlidský. S kuchaři
máme permanentní problém od otevření. V Plzni má málokdo
odvahu jít do vegetariánské restaurace vařit a mnozí z těch,
kteří to zkusili, to brzy vzdali nebo naprosto nezvládli. Nám tím
vznikla spousta těžkých chvilek. Vaření u nás je odlišné
od běžných kuchyní a málokdo je to schopen přijmout. Moje
původní představa, že právě ta odlišnost od většiny jiných
restaurací bude pro kuchaře výzva a šance, se ukázala být
největším handicapem a většina volí raději konzervativní jistotu, kde hranolky a „smažák“ je největší vegetariánské dobrodružství, co si dokážou představit. S významem slova vegan
se mnoho z nich setkalo poprvé. Stejně tak s tofu, kuskusem,
polentou a spoustou jiných ingrediencí. U kuchařů s letitou
praxí a obrovským ničím nezlomným sebevědomím je to přinejmenším smutné. V současné době jsme snad už dali
dohromady tým lidí, kteří se snaží dělat věci tak, jak mají být.
Všiml jsem si, že zde obsluhují studenti gastronomických
oborů. Najdeme je i v kuchyni? Je jejich znalost vegetariánské stravy lepší, než jejich starších kolegů?
V kuchyni jsou také a znalosti mají bohužel stejně špatné. Přístup a dovednosti studentů jsou většinou přímo úměrné jejich
věku. Záleží i na tom, jakou praxí prošli v předchozích ročnících. Kdo byl v jídelně, kde se dělá deset jídel po sto porcích,
nám nijak zvlášť nepomůže. Ale chápu, že kdo půjde od nás
do steakhousu, bude mít také problém.

Anděl je v podstatě první vegetariánskou restaurací v Plzni, která
není jídelnou, ale skutečným restaurantem s večerním provozem. Co tě motivovalo k otevření takto zaměřené restaurace?
Pro mne to bylo několik věcí, ale nejzásadnější bylo nejspíš to, že
nabídka vegetariánských jídel v plzeňských restauracích je nevelká
a vzhledem k tomu, že žiji s vegetariánkou, tak otázka kam
na večeři, byl poměrně častý problém.
Váš jídelní lístek je vcelku rozmanitý. Nabízíte jídla etnicky velmi
zajímavá. Kdo je autorem jídelního lístku? Jak často ho obměňujete?
Sestavení jídelního lístku byla z valné většiny práce právě mojí
Michaely. Něco jsou její vlastní recepty a ostatní jsou výběrem
z národních kuchyní celého světa. Jídelní lístek jsme zatím neměnili, ale naše pravidelné denní menu se nám až na několik výjimek
daří připravit pokaždé nové.
Dalším pozitivem je označování jídel veganských a možnostech
připravit vegetariánské pokrmy ve veganské variantě. Jak složité
je nalézt kvalitní personál do vegetariánské restaurace, který by
měl znát i potřeby a přání veganů?
Velmi těžké. Personál je obrovský problém, a to nejen v restauraci. Nicméně specializovaná restaurace našeho typu je na tom

Probíhá v Andělu vzdělávání personálu v moderních gastronomických trendech a znají číšníci jídelní lístek? Ptám se
proto, že častou nemocí všech restaurací je nevzdělaný číšník. Často nedokáže sdělit, jaké ingredience jsou v konkrétním pokrmu použity.
Snažíme se a doufám, že jsme se viditelně zlepšili. Pro jistotu
jsme se pokusili naše jídla co nejlépe popsat přímo v jídelním
lístku, aby si hosté po přečtení popisu dokázali pokrm předsta-
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vit. U denní nabídky nemáme prostor pro detailní popis, ale vždy vystavujeme jednu vzorovou porci na salátový bar. Hosté hned po příchodu
vidí, co mohou očekávat. Jsme vstřícní i k přání zákazníků, a to hlavně
co se týká veganských úprav a jiných dietních návyků.

Novinky ze světa

Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji a všem, kteří k nám zavítají, přeji dobrou chuť a příjemně
strávený čas. Chtěl bych poprosit všechny, kteří mají nějakou
pobídku, názor či kritiku, ať nám napíší na info@andelcafe.cz. Veškeré připomínky uvítáme – pozitivní potěší a negativní pomáhají
vylepšit naši práci. Ještě jednou děkuji a mějte se fajn.
www.andelcafe.cz
Připravil: Tomáš Popp (tomas.popp@svobodazvirat.cz)

V Holandsku se schyluje k zákazu chovu norků!

Veganské recepty

Dne 30. června 2009 proběhlo v Amsterodamu hlasování
o zákazu chovů norků na kožešiny. Většina poslanců holandského Parlamentu hlasovala kvůli neetičnosti těchto chovů
pro zákaz! Zákaz, který by měl vstoupit v platnost v roce
2018, však čeká ještě jedna velká překážka – a to nizozemský Senát, kterým rovněž musí projít. Holandská organizace
na ochranu zvířat Bont voor Dieren („Kožichy zvířatům“) lobbuje za ukončení chovů tzv. kožešinových zvířat v Nizozemsku, které je třetím největším světovým producentem norkových kožešin, již mnoho let.

Tentokrát Vám představíme několik receptů z nabídky Anděl Café,
Music Bar & Vegetarian Restaurant. Dobrou chuť!

V důvodové zprávě k zákonu stojí, že neexistuje dostatečné
ospravedlnění pro zabíjení zvířat a jejich chov v nevyhovujících podmínkách pouze za účelem výroby zbytného produktu, kterým kožešina bezesporu je. Zákon farmářům
vymezuje desetileté přechodné období. Očekává se, že
v Senátu se o něm bude rozhodovat ještě před koncem
roku 2009.

Krém z červené čočky s kokosovým mlékem
a garam masalou

V Holandsku již od 1. dubna 2008 platí
zákaz chovu lišek a činčil

150 g červené čočky (nejlépe půlené), 150 ml kokosového mléka
(popř. krému), garam masala, sůl, mandlové lupínky

Další evropská země schválila zákaz chovu některých tzv.
kožešinových zvířat!

Čočku uvaříme do měkka, slijeme přebytečnou vodu, přidáme kokosové mléko a lžičku garam masaly, osolíme a rozmixujeme dohladka.
Necháme chvíli povařit a podáváme posypané opraženými mandlovými lupínky.

Dne 29. května 2009 schválilo Dánsko zákaz chovu lišek.
Novela byla v Parlamentu diskutována celkem třikrát a zodpovědný výbor musel zodpovědět nespočet dotazů. Pro
zákon hlasovalo 54 členů Parlamentu a 55 členů se hlasování zdrželo (ti většinou ideu zákazu podporovali, ale nesouhlasili s délkou přechodného období). Přechodné období
pro implementaci zákona bylo stanoveno na 15 let (do roku
2023) pro chovatele, jejichž příjmy pocházejí z více než 50 %
z chovu lišek, a 8 let (do roku 2017) pro chovatele, jejichž
příjmy z chovu lišek tvoří méně než 50 %. Díky tomuto dlouhému přechodnému období nebudou chovatelům vyplaceny
žádné kompenzace. Zákaz se vztahuje jak na komerční, tak
na zájmové chovy lišek. Předběžně se zdá, že podmínky pro
delší přechodné období splňují pouze 2 farmy v zemi.

Mexické tortilly (2 porce)
2 větší pšeničné tortilly, 1/2 červené cibule, 1–2 stroužky česneku, 1/2 plechovky červených fazolí, 1/2 plechovky krájených
rajčat (popř. 3 čerstvá), cca 120 g mraženého listového špenátu,
30 g tavenýru, 2 lžíce sojového jogurtu, olej, chilli, sůl, špetka
cukru, würtzl (nebo jiný zeleninový bujon, aromat)
Cibuli nakrájíme na větší kousky a osmažíme. Postupně přidáváme
rozmražený a vymačkaný špenát, scezené fazole a krájená rajčata,
zeleninový bujon, špetku cukru a rozmačkaný stroužek česneku.
Směs dle chuti okořeníme (chilli, pepř) a necháme chvíli povařit. Tortilly posypeme nastrouhaným tavenýrem a dáme pod rozpálený gril
(popř. do trouby). Důležité je včas tortilly vyndat, aby zůstaly měkké
a nelámaly se. Poté tortilly rozpůlíme, stočíme do ruličky a naplníme
směsí. Ozdobíme jogurtem a nakládanou feferonkou.
Připravil: Tomáš Popp (tomas.popp@svobodazvirat.cz)

Hlavním důvodem pro schválení tohoto návrhu je fakt, že
v zajetí není možné vytvořit pro lišky takové podmínky, které
by vyhovovaly welfare divoce žijících zvířat. Dánové proto
považují chov lišek v zajetí za neetický.
Zdroj: Anima
Připravila: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)
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1. setkání členů
Svobody zvířat
V sobotu 27. června 2009 se uskutečnilo historicky první setkání
členů Svobody zvířat. Akce se zúčastnilo přibližně 24 dlouholetých
i čerstvých členů Svobody zvířat a 4 pracovnice Svobody zvířat
(SZ). Předseda Tomáš Popp se ze zdravotních důvodů bohužel
dostavit nemohl.
Setkání začalo přibližně v 9 hodin a probíhalo ve velmi příjemném
prostoru Českého svazu ochránců přírody v Praze – Michli. Narušovalo jej snad jen občasné kvákání žab žijících v jezírku místní zahrady
hned vedle seminární místnosti. Po registraci obdrželi členové
a členky jmenovky a vyplnili krátké dotazníky týkající se právě konané
akce a různých témat ochrany zvířat. Úvodního slova se v zastoupení
Tomáše Poppa ujala Veronika Charvátová, koordinátorka kampaně
Za nahrazení pokusů na zvířatech. Ve své prezentaci shrnula patnáctileté působení SZ v České republice i její zapojení na mezinárodní
úrovni. Díky fotografiím z různých akcí, které SZ ve své historii uspořádala, jsme mohli krok po kroku sledovat vývoj této organizace i to,
jak se v průběhu let měnilo její tematické zaměření. V současné
době se SZ soustředí především na kampaně na ochranu tzv. pokusných a kožešinových zvířat, ekovýchovu a ochranu koček. Právě
těmto projektům byly věnovány jednotlivé přednášky, které následovaly po úvodních seznamovacích aktivitách.

V závěru ještě posluchače seznámila se způsoby a možnostmi,
jak se aktivně zapojit do ochrany zvířat (např. co dělat s týraným,
opuštěným či toulavým zvířetem) nebo do činnosti SZ.
Setkání bylo zakončeno okolo páté hodiny a podle prvních reakcí
zúčastněných členů se zdá, že se líbilo. Fotografie
naleznete
na tomto odkazu: www.svobodazvirat.cz/media/fotogalerie/
setkani-se-cleny-27-6-2009.htm.
Připravila: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)

Distribuce Svobody zvířat

Benefitní trička Svobody zvířat, cena 250 Kč/ks

Některé z benefitních placek Svobody zvířat, cena 25 Kč/ks

Veronika Charvátová posluchače nejprve stručně uvedla do problematiky pokusných zvířat a poté se všichni přítomní aktivně
zapojili do diskusní hry, v rámci níž rozvíjeli a ujasňovali argumenty
pro a proti pokusům na zvířatech a jejich alternativám. Poté Veronika a následně Barbora Večlová, spolupracovnice kampaně
Za nahrazení pokusů na zvířatech, přednášely podrobněji o pokusech na zvířatech, kampani i jejích jednotlivých projektech: Oběti
krásy (včetně informací o certifikaci HCS a HPPS a jejího zavedení
v ČR), Humánní vzdělávání a Nejbližší příbuzní. Následovala zajímavá diskuse s podnětnými dotazy a připomínkami.
Po vynikajícím veganském obědě, při kterém mohli účastníci
ochutnat například veganské suši, následoval odpolední blok věnovaný především kampani Proti srsti. Lucie Moravcová, koordinátorka této kampaně, stručně informovala o historii nošení kožešin,
o současné situaci na českých i evropských farmách, o aktuálním
vývoji evropské legislativy související s tzv. kožešinovými zvířaty
a o projektech DAF (Design Against Fur) a Obchod bez kožešin.
Členové rovněž shlédli část dokumentu mapujícího situaci na českých kožešinových farmách, který SZ vydala v roce 2002. I tentokrát následovala věcná diskuse a bylo položeno mnoho otázek.
Lucie pak dále v zastoupení Miroslava Svobody, pracovníka Sekce
na ochranu koček, informovala o situaci ochrany opuštěných
a toulavých koček v Plzni a o práci Sekce na ochranu koček při SZ.

Pro členy SZ 10% sleva na všechny placené produkty.
Další informační materiály hledejte na www.svobodazvirat.cz.

Novinky pro členy Svobody zvířat
Chcete se stát členem Svobody zvířat a být pravidelně informován
o novinkách z oblasti ochrany zvířat? Nyní je to ještě jednodušší!
Stačí vyplnit elektronický formulář na stránce www.svobodazvirat.cz/
zapojte-se/stante-se-clenem.htm. Od dubna jsme výrazně zjednodušili systém žádostí o členství – žádné papírové přihlášky již
vyplňovat nemusíte. Roční členství stojí pouze 300 Kč (tedy 25 Kč
na měsíc) a zahrnuje mnoho výhod. Více informací nejen o členství, ale i o dalších možnostech zapojení do ochrany zvířat naleznete na tomto odkazu: www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/.
Členství můžete nově také darovat. Máte-li zájem o tento originální dárek v hodnotě 300 Kč (roční členství), 600 Kč (členství
na dva roky) nebo 1 500 Kč (členství na pět let), objednejte si jej
prosím na e-mailu clenstvi@svobodazvirat.cz, případně volejte
na 736 766 188 (Lucie Moravcová).
Pro naše členy jsme připravili letní fotosoutěž. Tématem fotografií
bylo motto „svoboda zvířat“. Z vítězných fotografií následně vytvoříme benefiční kalendář na rok 2010, jehož výtěžek bude věnován
na podporu činnosti Svobody zvířat.

