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Milé čtenářky, milí čtenáři,
rok 2011 se přehoupl do druhé poloviny a my Vám přinášíme další novinky a zajímavosti z ochrany zvířat.
Úvodní článek tohoto čísla našeho Zpravodaje jsme trochu nezvykle nevěnovali problematice ochrany zvířat, ale
tématu Fair Trade – zabýváme se cíli i historií tohoto hnutí.
Dále již Zpravodaj pokračuje v tradičním duchu – představíme Vám novinky z jednotlivých kampaní Svobody zvířat
a události z ochrany zvířat ve světě. Mimo jiné se dočtete
o účasti Svobody zvířat na festivalu v Trutnově, o nové
fotopetici proti zneužívání zvířat v cirkusech či o novém
filmu věnovanému transportům opic do laboratoří.
Na závěr tohoto čísla Vás čekají dva výborné veganské
recepty z kuchyně organizace Viva!.
Lenka Hecová a Lucie Moravcová

Svoboda zvířat
Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková organizace pro ochranu
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. Snaží se 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 tak, aby byla vnímána jako tvorové, 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.
SZ pořádá odborné konference, besedy, výstavy, infostánky, promítání
dokumentárních filmů, ochutnávky veganských jídel atd. V rámci osvětových kampaní vydává letáky, brožury, plakáty i filmové dokumenty. V současné době se SZ soustředí především na kampaně za ukončení chovu
tzv. kožešinových zvířat a za nahrazení pokusů na zvířatech. Velkou váhu
přikládá ekologické a etické výchově – její lektoři úspěšně přednáší o ekologii a ochraně zvířat na základních, středních a vysokých školách i dalších
veřejných místech. V rámci kampaní organizuje SZ petiční akce, demonstrace, připomínkuje návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat příznivější návrhy, jedná s úřady,
zúčastňuje se správních řízení, lobuje atd. V rámci propagace kosmetiky
a prostředků pro domácnost netestovaných na zvířatech SZ uděluje
mezinárodní certifikáty Humánní kosmetický standard a Humánní standard pro prostředky pro domácnost českým společnostem, které splňují daná kritéria. Eticky zodpovědným obchodníkům s oděvy uděluje
certifikát Obchod bez kožešin. V roce 2006 otevřela SZ v Praze 5 informační centrum, kde zprostředkovává zájemcům informace ze všech
oblastí ochrany zvířat. Další informační centrum funguje dlouhodobě
v plzeňské kanceláři SZ, která je zároveň hlavním sídlem organizace.
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SZ spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi na ochranu
zvířat, které sledují podobné cíle. V rámci mezinárodní spolupráce je
SZ členem RSPCA (Královské společnosti pro ochranu zvířat), WSPA
(Světové společnosti na ochranu zvířat), FFA (Aliance za módu bez
kožešin), ENDCAP (Evropská síť za ukončení držení volně žijících zvířat v zajetí) a ECEAE (Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech). Vedle těchto organizací spolupracuje s mnoha dalšími zahraničními partnery z Evropy (InterNICHE, VIVA) i USA (HSUS, PETA). SZ
se také snaží o diskuzi a spolupráci se státními orgány ochrany zvířat
– Ústřední komisí pro ochranu zvířat, Státní veterinární správou,
Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí.
Zhruba 40 % příjmů tvoří granty, které jsou určeny na specifické projekty a pochází od českých i zahraničních nadací či mezinárodních
organizací. Dalších 15 % příjmů získává SZ jako příspěvky od zahraničních organizací na ochranu zvířat (Fur Free Alliance, RSPCA, PRO TIER,
BUAV, WSPA). 40 % představují příjmy od drobných dárců a zhruba 5 %
získává SZ z prodeje propagačních předmětů a z organizování benefičních akcí. SZ nepřijímá peníze od firem, které profitují z využívání zvířat.
V průběhu své patnáctileté existence zaznamenala SZ řadu úspěchů.
Patří mezi ně např. prosazení zákazu testování kosmetiky a jejích složek
na zvířatech v ČR, uzavření kožešinové farmy v Milevsku a v Souměři,
podíl na prosazení zákazu dovozu a prodeje psích a kočičích kožešin
v EU či zákazu uvádění výrobků z tuleňů na trh v 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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FAIR TRADE
Spravedlivý či férový obchod
„Fair Trade je obchodní partnerství založené na dialogu, transparentnosti a úctě, jehož cílem je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší
obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů
– především v rozvojových zemích. Organizace Fair Trade aktivně
podporují výrobce i osvětu a prosazují změny v pravidlech
a ve způsobech konvenčního mezinárodního obchodu.“
Definice Fair Trade podle FINE (asociace
4 hlavních organizací Fair Trade)

Trade výrobky možno zakoupit i u humanitárních, rozvojových,
církevních a ekologických organizací. Koncem 80. let začaly
výrobky s označením Fair Trade pronikat i na pulty běžných
obchodů. Bylo proto třeba vytvořit jasnou záruku – symbol,
který by spotřebitelům garantoval skutečně férový původ
výrobku. Proto začaly vznikat certifikační organizace – jako
první holandský Max Havelaar.

Fair Trade výrobky
Sortiment výrobků férového obchodu zahrnuje kávu, čaj,
kakao, čokoládu a další cukrovinky, třtinový cukr, banány,
sušené ovoce, ořechy, ovocné šťávy, med, rýži, žvýkačky
a další potraviny. Významnou součástí nabídky Fair Trade,
která však nenese ochrannou známku FAIRTRADE, jsou
umělecké a řemeslné výrobky – keramika, sklo, textil, šperky,
hudební nástroje, hračky, doplňky do domácnosti, koberce
atd.

Fair Trade je organizované sociální hnutí a tržní přístup, který usiluje o pomoc producentům v zemích třetího světa a propagaci tzv.
udržitelnosti. Fair Trade prosazuje platbu „spravedlivých cen“
za produkty, stejně jako dodržování sociálních a environmentálních standardů při produkci široké škály komodit. Zaměřuje se
zejména na vývoz produktů z rozvojových zemí. Mezi nejčastější
dovážené produkty patří řemeslné výrobky, káva, kakao, cukr, čaj,
banány, bavlna, víno či čokoláda. Dlouhodobým cílem hnutí je
pomoci marginalizovaným producentům a zaměstnancům dosáhnout větší ekonomické soběstačnosti a stability, vybudovat si silnější pozici v příslušných producentských organizacích a prosadit
spravedlivější systém světového obchodu.
V roce 2008 dosáhly tržby za certifikované produkty Fair Trade
celosvětově přibližně 4,98 miliardy amerických dolarů. V červnu
2008 profitovalo z účasti na Fair Trade zhruba 7,5 milionu výrobců
a jejich rodin.

Hlavní cíle Fair Trade
❚❚ Zlepšit životní podmínky znevýhodněných výrobců zlepšením
jejich přístupu na trh, posílením organizací výrobců, poskytnutím spravedlivých cen za výrobky a zajištěním kontinuity
obchodních vztahů.
❚❚ Rozvíjet příležitosti pro znevýhodněné výrobce, zvláště ženy
a domorodé obyvatele, a chránit děti před zneužíváním v procesu výroby.
❚❚ Zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativním vlivu mezinárodního obchodu na výrobce tak, aby svou kupní sílu mohli
využívat pozitivním způsobem.
❚❚ Dávat příklad obchodního partnerství skrze vzájemný dialog,
respekt a transparentnost.
❚❚ Přispívat ke kampaním za změnu pravidel konvenčního mezinárodního obchodu.
❚❚ Chránit lidská práva podporou rozvoje sociální spravedlnosti,
environmentálně přijatelného chování a ekonomického zabezpečení.

Historie Fair Trade
Vznik Fair Trade se datuje na přelom 40. a 50. let 20. století, kdy
britská organizace Oxfam a několik dalších organizací začaly dovážet výrobky z rozvojových a ze svých humanitárních projektů.
První specializovaný obchůdek Fair Trade (tzv. Worldshop) vznikl
v roce 1969 v Nizozemí. Vedle specializovaných obchodů bylo Fair

Cena výrobků Fair Trade bývá obvykle o něco vyšší než u běžného zboží, ale spotřebitel si je vědom skutečnosti, že platí
nejen za spravedlivé a ekologicky šetrnější výrobní podmínky,
ale i za velmi dobrou kvalitu. U kvalitních káv, sypaných čajů
nebo například čokolád ze Spravedlivého obchodu jsou proto
ceny mnohdy ve srovnání s obdobně kvalitními výrobky z konvenčního obchodu rovnocenné.

Mezinárodní Fair Trade asociace
Fair Trade má výrazný mezinárodní rozměr. Důležité jsou proto
zastřešující organizace, které umožňují komunikaci mezi Fair
Trade organizacemi a prezentaci Fair Trade:
❚❚ WFTO (World Fair Trade Organization, původně IFAT –
International Fair Trade Association) je sdružení výrobců,
dovozců i prodejců spojující všechny články řetězce Fair
Trade z celého světa. Poskytuje svým členům certifikaci
(známka FTO), která garantuje, že se jedná skutečně
o organizace splňující podmínky a cíle Fair Trade.
❚❚ FLO (FairTrade Labelling Organizations International) je
sdružení národních iniciativ, které vytváří standardy pro
certifikaci výrobků ochrannou známkou FAIRTRADE
a spravuje registr certifikovaných výrobců.
❚❚ EFTA (European Fair Trade Association) je sdružení největších evropských dovozců Fair Trade (např. německá Gepa,
italské CTM Altromercato, britský Traidcraft či švýcarské
Claro).
❚❚ NEWS (Network of European Worldshops) je sdružení
národních asociací specializovaných obchůdků Fair Trade.
❚❚ FLO, WFTO, NEWS a EFTA společně vytváří platformu FINE.

V České republice se koncept Fair Trade stává velmi oblíbeným.
V roce 2009 dosáhl obrat 50 milionů korun.

Na www.protisrsti.cz pak naleznete dobré tipy, jak
rozeznat pravou kožešinu od umělých textilií.

Prvním velkodovozcem Fair Trade zboží do ČR byla Ekumenická
akademie, postupně se objevily další organizace jako Společnost
pro Fair Trade nebo Jeden svět. V roce 2004 byla založena Asociace pro Fair Trade, která sdružuje většinu Fair Trade organizací
působících v ČR. Asociace pro Fair Trade je smluvním zástupcem
FLO pro Českou republiku a zabývá se kontrolou a propagací
známky FAIRTRADE.
Více informací např. na www.fair-bio.cz, www.fairTrade-asociace.cz,
www.fairTrade.cz, www.wfto.com.
V našich informačních centrech máte možnost získat Průvodce
odpovědného spotřebitele Plzní a Průvodce Prahou. Kromě
informací o dostupnosti Fair Trade zboží v nich naleznete např.
i informace o obchodech bez kožešin nebo o kosmetice netestované na zvířatech. Dostupné jsou i on-line verze na www.svobodazvirat.cz/informacni-materialy/ nebo http://etickyspotrebitel.cz/
cs/pruvodce-praha.
Připravila: Lenka Hecová (lenka.hecova@svobodazvirat.cz)

Kampaň

Proti srsti
Evropský parlament rozhodl: Kožešiny na oblečení
v EU budou muset být označeny
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Kanadští tuleni si letos mohou oddychnout
V Kanadě pro letošní rok skončila sezóna lovu tuleňů. Dala by
se charakterizovat několika slovy: extrémní tání ledu, stížnost
kanadské vlády u WTO, zvýšené kvóty pro odlov tuleňů a jednání v Číně.
Podle pozorovatelů IFAW (Mezinárodní fond pro welfare zvířat), kteří lov tuleňů tradičně monitorují, byly letos podmínky
pro přežití tuleních mláďat jedny z nejhorších. Došlo k velkému tání ledu, který tvoří přirozené podmínky pro život
tuleňů, a tato situace výrazně snížila naději tuleních mláďat
na přežití.
Kanadská ministryně rybolovu Gail Shea se navíc rozhodla pro
zvýšení kvóty pro odlov tuleňů pro letošní rok na 468 200 (tj.
o 60 000 více než vloni) – podle některých odhadů to představuje až 80 % mláďat tuleňů grónských narozených v tomto roce.
Kvóta byla navýšena i přes fakt, že pro tulení výrobky neexistuje relevantní odbyt. Ten se představitelé kanadské vlády usilovně snaží získat, a proto začali lobovat v Číně. Jak se ukázalo, Číňanům ale není osud tuleňů lhostejný – v březnu tohoto
roku byly v tamějším kongresu předloženy dva návrhy na zákaz
obchodu s tuleními výrobky, které se v současné době projednávají. Podobné zprávy přicházejí i z Tchaj-wanu, jehož vláda
se nedávno nechala slyšet, že zvažuje zákaz importu tuleních
výrobků. Rozhodnutí podporují i občané Tchaj-wanu, kteří
odmítají výrobky z tuleňů prodávat či kupovat.
Stejné kroky v minulosti podnikly například EU (2009) či USA
(1972). Na přijetí zákazu uvádění tuleních výrobků na trh EU
reagovala kanadská vláda podáním stížnosti u Světové
obchodní organizace (WTO).

V květnu schválil evropský parlament nové „nařízení o názvech
textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami“.
Tato legislativa stanovuje, že výrobci oblečení mají povinnost
jasně označit přítomnost materiálů živočišného původu (například
kožešin, peří či kůže) v textilních produktech.

Chcete-li nám pomoci v ochraně tzv. kožešinových zvířat, podpořte nás prosím na číslo účtu naší veřejné sbírky
235 379 860/0300. Další tipy, jak pomoci, najdete na webu
www.protisrsti.cz. Děkujeme!

Tento krok znamená velký posun v oblasti ochrany zvířat i spotřebitelů. Mnoho lidí, kteří by si pravou kožešinu nikdy nekoupili, si ji
omylem zakoupí v podobě například trimů (lemy oblečení, obuvi
apod.). Pravá kožešina může být velmi levná, a proto se dnes již
dle ceny oblečení rozhodně nedá poznat. Kvůli barvení pravých
kožešin, které je v současnosti trendem, nelze pravou kožešinu
rozpoznat ani podle zabarvení.

Soutěž Designem
proti kožešinám (DAF)

Povinné označování vnesl do projednávání holandský poslanec
Toine Manders (ALDE, Alliance of Liberals and Democratics for
Europe) a jeho kolegové z Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Legislativa vstoupí v platnost 20 dnů po zveřejnění
v Úředním věstníku EU, 6 měsíců poté nabude účinnosti a bude
následovat tzv. přechodné období – textilní průmysl bude mít
2,5 roku čas se na nová pravidla adaptovat.
Do lobování za přijetí tohoto opatření se již od dubna 2010 zapojily
i členské organizace Aliance za módu bez kožešin, včetně Svobody zvířat.
Jak se zatím vyvarovat nechtěnému nákupu pravých kožešin?
Nakupujte v obchodech, které se zapojily do programu Obchod
bez kožešin a zavázaly se, že nebudou prodávat žádné výrobky

Designem proti kožešinám
(Design Against Fur – DAF) je
mezinárodní studentská soutěž v navrhování plakátů
a v tvorbě animací. Studenti
mají za úkol vymyslet originální
plakát či animaci vyslovující se
proti kožešinové módě.
I pro rok 2011 je soutěž
v tvorbě plakátů rozdělena
do 4 světových regionů (Velká
Británie a Irsko, Evropa a mezinárodní, Rusko, Čína). Vítězné
plakáty z těchto regionů pak
budou zařazeny do hlavního
finále, v němž se rozhodne
o celosvětovém vítězi. Souběžně probíhá celosvětová
soutěž v tvorbě animací.

Plakáty Jakuba Ruska (nahoře)
a Laury Kuklové (dole)

cz
n.

Fair Trade v České republice

obsahující pravou kožešinu. Jejich pravidelně aktualizovaný seznam najdete na nových webových
stránkách www.obchodbezkozesin.cz.

ww
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Soutěž v tvorbě plakátů
V současné době čekáme na výsledky kola „Evropa a mezinárodní“, do něhož bylo zařazeno všech 169 plakátů zaslaných letos
českými a slovenskými studenty. Na podzim posoudí tyto plakáty
i česká odborná porota, která bude vybírat vítěze česko-slovenského kola. I tento rok čeká na vítěze či vítězku tohoto kola
software od společnosti ADOBE a stáž v reklamní agentuře
Scholz&Friends Praha. Plakáty českých a slovenských studentů
najdete v Galerii na webu www.dafcr.cz.
Celosvětového vítěze oznámí Aliance za módu bez kožešin koncem roku 2011.
Soutěž v tvorbě animací
Na YouTube (www.youtube.com/svobodazvirat) si můžete prohlédnout animace, které nám letos studenti a studentky z ČR
poslali do soutěže DAF. Celosvětového vítěze soutěže v tvorbě animací budeme znát na podzim.
Výstavy DAF
V červenci a srpnu byla v plzeňské Kavárně Inkognito umístěna
putovní výstava složená z vybraných plakátů soutěže DAF 2010.
Výstava sestává ze 13 soutěžních plakátů z ročníku 2010. Obsahuje vítězné české práce a vítězné plakáty světových oblastí
a další vybrané práce, které zaujaly porotu. Výstavu DAF 2009
s pracemi z ročníku 2009 pak v srpnu hostila Česká inspekce
životního prostředí v Plzni.
Zdarma nabízíme k zapůjčení již 4 různé mobilní výstavy složené
z vybraných plakátů zaslaných do soutěže DAF v letech 2007–2010.
Máte-li zájem o umístění některé z výstav ve Vámi vybraných prostorách (školy, čajovny, kavárny, galerie atp.), kontaktujte prosím Lucii
Moravcovou na e-mailu lucie.moravcova@svobodazvirat.cz. Více
informací o putovních výstavách DAF (včetně kalendáře jejich
konání) naleznete na http://dafcr.cz/soutez/putovni-vystavy.php.
Veškeré informace o soutěži DAF najdete na www.dafcr.cz.
Připravila: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)

Poslední je společnost W. S. Badger, která vyrábí tělovou
a pleťovou přírodní kosmetiku. Další informace o výrobcích
těchto značek a seznam všech značek s HCS naleznete
na webu www.netestovanonazviratech.cz.

Zákaz testování prostředků
pro domácnost ve Velké Británii
Vláda Velké Británie plánuje přijetí zákazu testování prostředků pro domácnost na zvířatech, a to včetně jednotlivých
složek. Zákaz by měl zahrnovat všechny výrobky určené primárně pro použití v domácnosti, včetně mycích a pracích prostředků, osvěžovačů vzduchu, čističů WC, leštidel, papírových
výrobků (jako jsou např. dětské plenky), barev, lepidel, odlakovačů a dalších výrobků používaných v domácnosti.
Zákaz testování čisticích prostředků zatím platí pouze
v Německu.
Společnosti, které na zvířatech netestují výrobky ani jednotlivé složky a získaly certifikát Humánní standard pro prostředky pro domácnost (HHPS), dokazují, že je možné se při
vývoji těchto produktů zcela obejít bez krutých testů na zvířatech. Mezi tyto značky patří např. Urtekram, Hedera natur, Co-operative, Marks and Spencer, Astonish a Ecoleaf.

Zpráva o alternativních metodách
k testování kosmetiky na zvířatech
V létě byla zveřejněna druhá verze zprávy expertů EU, zabývající se dostupností alternativních metod k pokusům na zvířatech používaných při testování kosmetiky. Vypracování
zprávy bylo zadáno Evropskou komisí – zpráva měla usnadnit
komisi rozhodování, zda navrhnout prodloužení termínu
zákazu dovozu a prodeje kosmetiky otestované na zvířatech
mimo Evropskou unii. Tento zákaz by měl začít platit v březnu
2013. Testování kosmetiky na zvířatech je sice v EU zakázáno již od roku 2009, ale prodej kosmetiky obsahující složky
otestované na zvířatech mimo EU je zatím do roku 2013
povolen.
Zpráva bohužel uvádí, že alternativy ke dvěma testům na zvířatech (senzibilizace kůže a toxikokinetika) nebudou k dispozici
dříve než v roce 2017 a že se zatím nedá odhadnout termín
pro nahrazení dalších tří testů.

Za nahrazení
pokusů na zvířatech

Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), jíž
je SZ členem, vypracovala rozsáhlé připomínky již k první
podobě této zprávy zveřejněné v červenci loňského roku.
Závěry nové zprávy ale bohužel zůstaly stejné. BUAV (Britská
unie pro zrušení vivisekce) letos v květnu předložila vlastní
detailní vědeckou zprávu nastiňující možnosti testování bez
zvířat za pomoci metod, které jsou již plně dostupné nebo
ve vývoji. Tato zpráva dokazuje, že ve skutečnosti neexistuje
důvod pro odložení zákazu.

Nové společnosti s certifikátem HCS dostupné v ČR

Odklad zákazu neurychlí vývoj a přijetí alternativních
metod bez zvířat.

Kampaň

Seznam kosmetiky netestované na zvířatech a dostupné v ČR se
opět rozšířil. Mezi společnosti s certifikátem Humánní kosmetický standard (HCS), které netestují výrobky ani složky na zvířatech, přibyly hned čtyři firmy. Jedná se o Aftercare, jejíž
výrobky se používají po provedení tetování, piercingu a laserovém ošetření, dále o společnost Aubrey Organics, prodávající
přírodní tělovou kosmetiku, a o společnost Cuccio Naturale,
s jejímiž výrobky se můžete setkat v nehtových studiích.

Stále je ještě naděje na zachování termínu zákazu. Evropská
komise by měla rozhodnout na konci tohoto roku. Podepište
prosím petici Ne kruté kosmetice. Cílem petice je udržet
původní termín zákazu testování kosmetiky na zvířatech v EU
(tedy březen 2013). Českou verzi on-line petice naleznete
na http://nocruelcosmetics.org/sign_up.php?lang=czech-republic. Petici si můžete také vytisknout, podepsat a zaslat
na naši adresu. Tuto verzi petice najdete na www.nocruelcosmetics.org/_downloads/pdf/petition-sign-up-czech-republic.pdf. Děkujeme za pomoc!
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Transporty opic do pokusných laboratoří
Organizace BUAV zahájila nové
vyšetřování týkající se transportů
opic do pokusných laboratoří.
V rámci vyšetřování byl natočen
film ukazující opice v malých bednách čekajících na nakládku
do letadla společností Air France
a Vietnam Airlines. Na film se
můžete podívat na www.youtube.
com/watch?v=xomIk51OpDw.
Dalšími velkými společnostmi,
které se podílejí na tomto krutém
obchodě s pokusnými primáty, jsou Air Canada (převáží opice
z Číny do laboratoří v Kanadě) a China Eastern Airlines (přepravující opice z jihovýchodní Asie do USA).
© BUAV

Opice jsou odchyceny
v divočině, odtrženy
od svých rodinných
skupin,
uloženy
do malých dřevěných
beden
a
poslány
(obvykle pasažérskými
linkami) jako náklad
do výzkumných laboratoří po celém světě.

Podle našich informací se v ČR kromě běžných zoologických
zahrad chovají krokodýli na 2 krokodýlích farmách (ve Velkém
Karlově u Znojma a v Chvalšinech), v krokodýlí zoo Protivín
a ve 3 cirkusech. Cirkus Berousek Sultán vlastní 2 aligátory,
cirkus Jo-Joo 3 krokodýly a cirkus Kellner 1 krokodýla.
Pro české cirkusy jsou krokodýli bohužel velkou atrakcí. Jsou
to exotická zvířata, jejich chov je jednoduchý a lehce se transportují. Majitelé cirkusů novinářům rádi ukazují, jak se s krokodýly dá manipulovat a co vše si nechají líbit (ovšem jen
za předpokladu, že jsou zpacifikováni několika zaměstnanci
cirkusu). Návštěvníkům pak dovolují se zvířat dotýkat.
Netušíme, co může dospělým a dětem přinášet bezprostřední
kontakt s tímto predátorem. Snad jen vědomí, že člověk
dokáže zotročit každého – i toho, na koho by vlastními silami
nestačil. Právě pro děti to není zrovna výchovné. Měly by být
vedeny k úctě k přírodě a živočichům a poznávat zvířata
taková, jaká jsou.

© BUAV

Mnoho leteckých společností již podíl na krutém obchodu s primáty odmítlo. Nedávno se k nim přidala i hlavní letecká společnost Spojených států American Airlines, která se rozhodla ukončit
transporty primátů do pokusných laboratoří.
Pokud chcete pomoci zastavit transport opic do výzkumných laboratoří, nepoužívejte při svých cestách aerolinky, které opice přepravují, a informujte je o důvodech svého rozhodnutí. Vzorový
dopis a kontakty na letecké přepravce (v angličtině) najdete
na www.buav.org/take-action/send-a-letter/cargo-for-cruelty.
Na stránce www.buav.org/our-campaigns/primate-campaign/
primate-cargo-cruelty/airlines-stance/ najdete seznam společností, které primáty přepravují.
Více na www.pokusynazviratech.cz, www.netestovanonazviratech.cz.
Připravily: Barbora Večlová (pokusy@svobodazvirat.cz)
a Veronika Charvátová (alternativy@svobodazvirat.cz)

Kampaň

Cirkusy
bez zvířat

V poslední době se udály kolem krokodýlů v cirkusech dva
smutné případy. V prvním případě krokodýl uhořel v českém
cirkusu během turné na Slovensku, v druhém pak krokodýl
napadl krotitele cirkusu Berousek a jeho syna.
Všichni krokodýli jsou podle Vyhlášky č. 75/1996 Sb. považováni za nebezpečná zvířata a k jejich chovu musí být
zvláštní povolení. Zároveň jsou všichni uvedeni v seznamu
CITES – Washingtonské konvence a každý jedinec musí být
registrován. Vyhláška týkající se krokodýlů a podmínek jejich
chovu v cirkusech zatím neexistuje. Existují jen doporučení
Ústřední komise pro ochranu zvířat, která nejsou právně
vymahatelná.

Virtuální kampaň Cirkusy bez zvířat

Krokodýlí mánie v českých cirkusech

Naším cílem je dosáhnout zákazu chovu zvířat, zvláště volně
žijících, v cirkusech. Cirkusy jsou obvykle spojovány se zábavou a oblíbeností u veřejnosti. Proto doufáme, že v tomto případě bude názorům veřejnosti politiky přikládán velký význam.
Zahájili jsme virtuální kampaň, kde můžete svůj postoj k cirkusům se zvířaty jedinečným způsobem vyjádřit.

Krokodýl je plaz žijící především v tropických oblastech Afriky,
Asie, Ameriky a Austrálie. Jeho chov v naší zeměpisné poloze je
nepřirozený a naprosto nevhodný. Přesto si čeští majitelé cirkusů
a chovatelé vybrali v poslední době jako objekt svého zájmu právě
krokodýly.

Na našich stránkách je k dispozici ke stažení soubor s textem
„Chci cirkusy bez zvířat“ a odkazem na naši kampaň. Tento
leták si můžete vytisknout a vyfotit se s ním. Fotku nám pak
prosím zašlete na adresu cirkusy@svobodazvirat.cz a my ji
umístíme do internetové galerie.
Připravila: Hana Fojtíková (cirkusy@svobodazvirat.cz)
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Podrobnosti v brzké době zveřejníme na našich webových stránkách. Více informací naleznete již teď na webu organizace Born
Free (www.bornfree.org.uk).
Připravila: Daniela Dušková

Zajímavosti ze světa
Španělsko, Evropa
Kolem 38 000 lidí již podepsalo petici proti tradičním španělským
fiestám s „hořícím býkem.“ Jako součást oslav bývá do ulic vyhnán
býk s hořícími pochodněmi připevněnými k rohům. Vyděšené zvíře
je poháněno přihlížejícím davem, zatímco se marně snaží zbavit
plamenů. Petici zorganizovala HSI (Humane Society International)
spolu se španělskou organizací na ochranu zvířat PACMA a podepsali ji lidé ze Španělska i dalších zemí. V dopise doručeném ministerstvu spravedlnosti a vnitřních záležitostí PACMA požaduje
zákaz této kruté zábavy a vyjadřuje znepokojení nad netečností
davu k podobnému zacházení s živým tvorem. „Fiesty, při kterých
dochází k týrání zvířat, vytváří atmosféru, která podporuje lhostejnost k utrpení zvířat, obzvláště u snadno ovlivnitelných mladých
lidí. Týrání zvířat by v žádném případě nemělo být součástí
zábavy...“ uvedla HSI s dodatkem, že nepožaduje zákaz samotných fiest, ale použití zvířat jako zdroje nevhodné zábavy.
Zdroj: www.hsi.org

Belgie
Pořadatelé hudebního festivalu v belgickém Ghentu se rozhodli, že
v den představení anglického textaře a zpěváka Morrisseye se bude
prodávat pouze vegetariánské občerstvení. Morrissey, vegetarián
a aktivista, v minulosti dokonce přerušil koncert kvůli pachu masa
z blízkých stánků s občerstvením. Organizátoři festivalu, kteří se
zpěváka snažili získat už delší dobu, k tomu uvedli: „Jsme velmi rádi,
že se nám ho podařilo přesvědčit. Vystoupení Morrisseye navíc přináší vítanou kulinářskou výzvu. A protože stále více lidí zařazuje
do svého jídelníčku vegetariánské dny, domníváme se, že bezmasý
den bude zdravou změnou pro všechny. Stánky s občerstvením
budou nabízet řadu zdravých vegetariánských jídel.“
Zdroj: www.ecorazzi.com

Austrálie
Australská vláda pozastavila vývoz živého skotu do Indonésie.
Stalo se tak po osmi dnech intenzivního tlaku veřejnosti, která reagovala na otřesné záběry vyvážených zvířat. Záznamy zachycující
brutální týrání byly pořízeny během šetření prováděného australskou skupinou ochránců zvířat Animals Australia. Veřejnost byla
šokována mimo jiné faktem, že společnost Meat and Livestock
Australia, která živá zvířata vyvážela, o nelidských podmínkách
v Indonésii věděla více než deset let. Během jediného týdne podepsalo přes 200 000 lidí on-line petici proti krutému obchodu se
skotem a 100 000 příznivců Animals Australia a RSPCA Australia
napsalo australské vládě. Zákaz vývozu skotu do Indonésie je vítaným krokem k ukončení utrpení zvířat, ale pouze úplný zákaz
vývozu živých zvířat může zajistit, aby se už podobné záběry nemusely opakovat.
Zdroj: www.animalsaustralia.org

Velká Británie
Britský parlament schválil zákaz využívání volně žijících zvířat v cirkusech. Zákaz prošel i navzdory vládnímu návrhu, který požadoval
pouze licenční a regulační systém.

Veganské recepty
Plněné paprikové lusky s kari omáčkou
Ingredience: 4 červené, oranžové nebo žluté papriky, 2 lžíce olivového oleje, 2 střední cibule, nakrájené, 3 vetší stroužky česneku, rozetřené, lžička nastrouhaného čerstvého zázvoru, 2 lžíce
vína nebo vody, 400 g vařené rýže, konzerva kukuřice, 2 větší
rajčata, krájená, citronová kůra a 1 lžička citronové šťávy, 1 lžíce
balzamikového octa
Kari omáčka: 1 lžíce kari koření, 1 lžíce olivového oleje, 1 konzerva rajčat, 10–15 sušených meruněk, 1–2 větší stroužky česneku, špetka chilli koření, 1 menší zelená paprika
Na oleji orestujte cibuli, přidejte česnek a zázvor a pokračujte
v restování cca 2–3 minuty. Přidejte víno (nebo vodu) a kukuřici
a poduste další 2 minuty. Přidejte uvařenou rýži, rajčata, citronovou šťávu a kůru a ocet a vše dobře promíchejte. Rozkrojte
podélně papriky a odstraňte semínka a dřeň. Půlky paprik vyplňte
směsí zeleniny a rýže. V troubě předehřáté na 200 °C pečte folií
přikryté lusky 25–30 minut.
Kari omáčka: Smíchejte olej a kari prášek a nechte stát cca 30
minut. V mixéru pak smíchejte se všemi ostatními ingrediencemi,
mixujte do jemna a pak omáčku ohřejte (ale nevařte) a servírujte
s plněnými lusky.

Mango s lepkavou rýží
Ingredience: 500 g lepkavé rýže (rýže na sushi) namočené
6 hodin ve vodě, 150 g třtinového cukru, 300 ml kokosového
mléka, 2 zralá manga
Namočenou rýži sceďte a propláchněte a vařte v páře cca 30
minut. Smíchejte kokosové mléko s cukrem a dobře promíchejte
a ohřejte do rozpuštění cukru. Přidejte vařenou rýži, míchejte
na mírném plameni 2–3 minuty a nechte vychladnout. Mango
oloupejte, vypeckujte a nakrájejte na tenké plátky. Na talíř naservírujte kopečky rýže s plátky manga a zakápněte trochou kokosového mléka. Můžete přidat i opražená sezamová semínka.
Další recepty naleznete na www.vegetarianrecipeclub.org.uk.
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Události ve Svobodě zvířat
Výroční zpráva Svobody zvířat 2010
V létě jsme zveřejnili naši Výroční zprávu
za rok 2010, je k dispozici v českém
i anglickém jazyce na našich webových
stránkách v sekci Informační materiály.
Naleznete v ní stručný přehled našich
aktivit v předchozím roce a informace
o financování SZ.

Infostánek Svobody zvířat
na trutnovském festivalu
Mezi 18. a 21. srpnem jste nás
mohli potkat na trutnovském
Open Air festivalu. Náš infostánek
zde navštívily desítky lidí, kterým
jsme poskytli informace o ochraně
zvířat a informační materiály.
Řada návštěvníků zde podepsala
petici za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR nebo podpořila
naší virtuální kampaň za cirkusy
bez zvířat.

Veřejná sbírka
Krajský úřad Plzeňského kraje
schválil vyúčtování 1. roku veřejné
sbírky, kterou Svoboda zvířat
Plzeň zahájila 1. dubna 2010.
Jejím účelem je především podpora a rozšíření povědomí o činnostech Svobody zvířat Plzeň
(tedy kampaně Proti srsti, Za nahrazení pokusů na zvířatech, Cirkusy bez zvířat, činnost Sekce na ochranu koček a realizace ekovýchovných programů) a propagace organizace Svoboda zvířat
Plzeň široké veřejnosti. Během prvního roku sbírky bylo vybráno
135 233,32 Kč. Z toho jsme zatím využili 33 500 Kč, a to především na činnost Sekce na ochranu koček (veterinární ošetření,
odčervení, kastrace, vakcinace, krmivo, stelivo) a na šíření osvěty
týkající se ochrany zvířat (čtvrtletní Zpravodaj Svobody zvířat).
Všem přispěvatelům velmi děkujeme!

Podpořte prosím naši práci
a pomozte nám chránit zvířata!
Chcete se stát členem Svobody zvířat a být pravidelně informován o novinkách z oblasti ochrany zvířat? 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. 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 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 736 766 188 (Lucie Moravcová).
Naši práci můžete podpořit také finančně. Stačí zaslat jakoukoli částku na účet č. 235379860/0300. Výhodným způsobem podpory je nastavení měsíčního trvalého příkazu
na Vašem účtu na jakoukoli částku, tak nás budete moci pravidelně podpořit a nebude Vás to stát žádný čas ani úsilí.
Za jakoukoli formu podpory moc děkujeme!

DMS pro Svobodu zvířat
Svobodě zvířat můžete pomoci také odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVOBODAZVIRAT na telefonní číslo 87 777. Cena
DMS je 30 Kč, Svoboda zvířat obdrží 27 Kč.
Přispívat můžete také pravidelně každý
měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat
SMS ve tvaru DMS ROK SVOBODAZVIRAT
na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více na 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 každé 2 měsíce zasílat pravidelný elektronický Newsletter s novinkami z naší činnosti i ze světa zvířat.
Pokud máte účet na MySpace, můžete zde nalézt Svobodu
zvířat na adrese www.myspace.com/svoboda.zvirat.

Infocentra Svobody zvířat

Distribuce Svobody zvířat
E-shop Svobody zvířat najdete na www.svobodazvirat.cz/e-shop/.
Pro členy SZ platí 10% sleva
na všechno prodejní zboží.
Nákupem výrobků z našeho
e-shopu podpoříte činnost
naší organizace.
Další informace naleznete
na www.svobodazvirat.cz.

Navštivte naše infocentra v Praze a v Plzni. V Praze naleznete
naše infocentrum na adrese Mozartova 6/1976 – máme otevřeno každý čtvrtek mezi 17–19 hodinou. V Plzni (Koterovská
84) k nám můžete zavítat každou středu mezi 14–18 hodinou.
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.
Více informací najdete na www.svobodazvirat.cz/o-nas/
informacni-centra.htm.

