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Milé čtenářky, milí čtenáři

po necelém čtvrt roce Vám představujeme další číslo našeho 
informačního zpravodaje.

V úvodním článku Vás Jan Šťastný z České vegetariánské společ-
nosti seznámí s průběhem kongresu za práva zvířat ve Vídni. 
V sekci věnované kampani Za nahrazení pokusů na zvířatech se 
dozvíte více o naší účasti na mezinárodním veletrhu kosmetiky 
v Brně, o setkání členů koalice ECEAE v Praze s doprovodnou akcí 
před úřadem vlády ČR či o novinkách z jednotlivých podsekcí kam-
paně. Koordinátoři kampaně Proti srsti mají nyní plné ruce práce 
s organizací dalšího ročníku soutěže DAF. Poprvé se navíc díky 
Svobodě zvířat do soutěže mohli zapojit i studenti ze Slovenska. 
Soutěži je věnován i rozhovor tohoto čísla – koordinátorka soutěže 
pro ČR a SR Lucie Moravcová vyzpovídala několik úspěšných 
účastníků minulého ročníku. V novinkách ze světa se dozvíte 
o vlivu ekonomické krize na prodej pravých kožešin či o otevření 
prvního centra pro práva zvířat v Číně. Na závěr Vás tradičně 
pozveme do naší veganské kuchyně.

Děkujeme Vám za přízeň a již za čtvrt roku se na Vás budeme těšit 
s dalším číslem našeho zpravodaje.

Lenka Hecová a Tomáš Popp

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 neopakova-
telnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení 
člověkem. Svoji činnost Sz zahájila v roce 1994. Svoboda zví-
řat 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 mož-
ného užitku pro člověka. Celá činnost Sz je založena na myš-
lence 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 vyváže-
nou veganskou, příp. vegetariánskou stravu. Velkou váhu také 
přikládá ekovýchově – úspěšně přednáší o ochraně zvířat 
na mateřských, základních i středních školách. V rámci kam-
paní organizuje Sz petiční akce, demonstrace, připomínkuje 
návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypra-
covává 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 zájem-
cům informace ze všech oblastí ochrany zvířat. 

Sz spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi 
na ochranu zvířat, které sledují podobné cíle. V rámci meziná-
rodní 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 mezinárod-
ních 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 pro-
deje 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 kos-
metiky a jejích ingrediencí na zvířatech v ČR, uzavření kožeši-
nové farmy v Milevsku, podíl na prosazení zákazu dovozu 
a prodeje psích a kočičích kožešin v EU či zákazu dovozu tule-
ních kožešin do EU. Avšak největším úspěchem, který v oblasti 
ochrany zvířat Sz pozoruje, je posun veřejnosti ve smyslu vní-
mání zvířat jako cítících plnohodnotných bytostí.
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Kongres za práva
zvířat ve Vídni
Koncem loňského roku jsem byl aktivním účastníkem Kongresu za práva 
zvířat (Tierrechtskongress 2008, 27. – 30. 11.) ve Vídni. Kongres byl per-
fektně zorganizován rakouskou organizací VGT (Verein gegen Tierfabriken) 
a představily se na něm nejvýznamnější organizace na ochranu zvířat, 
zejména z Rakouska, Německa a střední Evropy.

Čtyřdenní akce nabídla opravdu široké spektrum přednášek, seminářů 
a workshopů, promítání i diskusí o právech zvířat, etologii, výuce ochrany 
zvířat na školách a univerzitách, právních otázkách ochrany zvířat apod. 
Zaujaly mě příspěvky o aktivitě proti transportům zvířat – aktivisté vytvořili 
v Rakousku síť dobrovolníků, kteří sledují transporty a ve spolupráci s vete-
rináři vyžadují jejich kontrolu, což vede k vysokým pokutám pro přepravce 
a transporty se přestávají vyplácet. Zajímavá byla i přednáška německého 
právníka o procesech proti zvířatům ve středověku. Zvířata byla často před 
soudem obviněna z různých pohrom. Pozoruhodné ovšem bylo, že měla 
i advokáta, který například omlouval nepřítomnost myší obviněných ze 
sežrání úrody u soudu tím, že se bojí koček, a tato omluva byla akcepto-
vána. Častým trestem pro myši nebo kobylky pustošící pole byla exkomuni-
kace z církve. I sám soudce tehdy konstatoval, že zvířata sice v církvi nebyla, 
ovšem předchozí zkušenosti z obdobných procesů údajně ukazovaly efekti-
vitu tohoto řešení. Podstatným bodem těchto často komicky znějících pří-
padů bylo to, že zvířata měla oproti dnešku i určitou formu zastoupení.

Důležitým bodem kongresu byly také represe proti rakouským ochraná-
řům, kteří čelí obviněním ze spiknutí, jež nelze nazvat jinak než vykonstru-
ovaná. Rakouské organizace byly velmi úspěšné a dosáhly mnoha legisla-
tivních změn – zákazu bateriových klecí pro chovy nosnic, zákazu divokých 
zvířat v cirkusech i zákazu chovů kožešinových zvířat. Je jasné, že někte-
rým lidem se tyto úspěchy velmi nelíbí, protože z týrání a zabíjení zvířat 
profitují. A právě kožešnický průmysl byl zřejmě iniciátorem obvinění dva-
ceti aktivistů, z nichž 10 skončilo v loňském roce bez důkazů ve vazbě. 
Více než rok byli každodenně sledováni, kromě telefonních odposlechů 
a kontrol e-mailů byly odposlouchávány a natáčeny i jejich kanceláře 
a dokonce i domácnosti, na auta jim byla umístěna sledovací zařízení. Pře-
sto proti nim dodnes nejsou žádné důkazy. Tato kauza je mimo jiné kritizo-
vána celosvětovým hnutím pro mezinárodně uznaná lidská práva Amnesty 
International. Pozitivní bylo zjištění, že represe aktivisty nezastrašily – nao-
pak vedly k tomu, že organizace spolu více spolupracují.

Moje přednáška byla zaměřena na minulost a současnost ochrany zvířat 
v Česku. Přiblížil jsem historické propagátory práv zvířat, bojovníky proti 
vivisekci (první zde byli již v 19. století), propagaci vegetariánství a vegan-
ství a vývoj ve 20. století včetně spolupráce s Rakouskem i nejúspěšnější 
aktivity v uplynulých letech. Velký zájem návštěvníků, kterých bylo na kon-
gresu přes 400, vyvolaly aktivity Svobody zvířat. Ohromný zájem byl 
i o informační materiály Svobody zvířat – především o plakáty v angličtině 
a o materiály dobře srozumitelné i bez překladu.

Z českých aktivistů dále přednášel Michal Kolesár o projektu realita.tv 
a jeho příspěvek vyvolal značné ohlasy. Bohužel bylo na akci málo českých 
účastníků, což je škoda, protože Vídeň není daleko a spolupráce s Rakous-
kem může být velmi inspirující a užitečná – tamní organizace dosáhly 
v posledních letech mnoha úspěchů.

Zajímavé bylo také výrazné zaměření na veganství. Nemyslím tím jen jídlo pro 
účastníky, to bývá na takových akcích tradičně veganské – pokud nám jde 
opravdu o práva zvířat, bez veganství to ani není možné. Několik přednášek 
a seminářů bylo ale zaměřeno na praktické otázky veganství – od možností 
úspěšné propagace, přes veganské stravování dětí, až po veganství a sport.

Je škoda, že po úspěšném festivalu Otevři oči! jsme v Česku nebyli schopni 
zorganizovat podobnou akci. Osvěta v oblasti ochrany zvířat i možnosti vět-
šího zapojení aktivistů jsou potřeba. A myslím si, že o návštěvníky by festi-
val či kongres neměl nouzi.

Připravil: Jan Šťastný (veg@vegspol.cz),
Česká vegetariánská společnost www.vegspol.cz

Svět

Kožešnický průmysl je na kolenou. Za jeho postupným 
úpadkem stojí jednak ekonomická krize, jednak etický pří-
stup rozrůstající se skupiny odpůrců nošení pravých  
kožešin. Mezinárodní organizace na ochranu zvířat HSUS 
(Humane Society of the United States) odhaduje, že ekono-
mická krize může paradoxně ušetřit život až 10 miliónů tzv. 
kožešinových zvířat za rok. Příčinou je letošní pokles pro-
deje pravých kožešin o 13 %, který povede ke snížení počtu 
zabíjených kožešinových zvířat. Uvádí se, že v minulých 
letech bylo na světě kvůli kožešině zabito okolo 75 milionů 
zvířat ročně (pozn.: Tato statistika v sobě ale nezahrnuje 
počet zabitých králíků, tudíž číslo zabitých zvířat kvůli kože-
šině je ve skutečnosti ještě o mnoho vyšší).

Zdroj: www.hsus.org

Čína

Na Northwest University of Politics v Číně bylo otevřeno Cen-
trum pro práva zvířat (Centre for Animal Law). Centrum je 
vůbec prvním svého druhu na rozsáhlém území Číny a bylo 
otevřeno za podpory britské organizace RSPCA (The Royal 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Otevření 
centra je významným krokem také proto, že v Číně dosud  
neexistují žádné zákony upravující ochranu či práva zvířat. Jed-
ním z cílů Centra je takový zákon během tohoto a příštího roku 
navrhnout. S čínskými vědci spolupracují odborníci z RSPCA 
International a IFAW (Internatinal Fund for Animal Welfare).

Zdroj: RSPCA

USA

Výsledky průzkumu veřejného mínění Animal Tracker, který 
byl proveden v březnu 2009 mezi dospělou populací v USA, 
ukazují postoje Američanů k otázkám ochrany zvířat. 67 % 
respondentů uvedlo, že mají pozitivní vztah k hnutí na ochranu 
zvířat, 32 % respondentů v otázkách problematiky welfare zví-
řat velmi důvěřuje organizacím na ochranu zvířat (řadí je 
hned za informace od veterinářů), 52 % dospělých Američanů 
o hnutí na ochranu zvířat v posledních 3 měsících mluvilo 
nebo slyšelo. Vnímání adekvátnosti zákonů na ochranu zvířat 
se liší podle typu zvířat, kterých se týkají: jen 23 % respon-
dentů považuje za adekvátní zákony na ochranu laborator-
ních zvířat, naopak 60 % respondentů považuje za adekvátní 
zákony na ochranu domácích zvířat. 31 % Američanů by pod-
pořilo zákon nařizující poskytnout hospodářským zvířatům 
takový prostor, v němž by se mohla chovat přirozeně.

Zdroj: Humane Research Council
Připravila: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)
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Kampaň

Za nahrazení
pokusů na zvířatech
Veletrh Cosmetics 2009

Ve dnech 17. – 19. 2. 2009 jsme se zúčastnili mezinárodního vele-
trhu kosmetiky Cosmetics 2009 v Brně. Českým i zahraničním spo-
lečnostem jsme poskytovali informace o podmínkách získání certi-
fikátu HCS pro kosmetiku netestovanou na zvířatech a návštěvníky 
ze strany veřejnosti jsme informovali o kosmetice, která již logo 
HCS nese. Na místě byly k dispozici i vzorky této kosmetiky.

Několik zástupců českých společností se zajímalo o kritéria HCS 
a i ze strany veřejnosti byl zájem o informace k tomuto tématu. 

Demonstrace ve Štrasburku

Dne 9.3.2009 jsme se zúčastnili mezinárodní demonstrace před 
Evropským parlamentem ve Štrasburku. Akce byla pořádána 
Evropskou koalicí za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) a sešlo 
se na ní asi 60 lidí z několika zemí EU. Cílem bylo upozornit na sku-
tečnost, že návrh novely směrnice 86/609/EEC na ochranu 
pokusných zvířat sestavený Evropskou komisí je příliš mírný. Ačko-
liv je tato směrnice novelizována po více než dvaceti letech, sou-
časnou situaci zvířat v laboratořích téměř nezlepšuje a nebere 
v úvahu ani názory veřejnosti.

Meeting ECEAE

Ve dnech 27. – 29. 3. 2009 hostila Svoboda zvířat v Praze meeting 
Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE). Toto 
setkání členů probíhá vždy dvakrát ročně a řeší se na něm společný 
postup evropských organizací na ochranu zvířat v kampaních 
za nahrazení pokusů na zvířatech. Tentokrát se projednávala přede-
vším novela směrnice 86/609/EEC na ochranu zvířat používaných 
k pokusným účelům, která by mohla situaci zvířat v laboratořích 
v mnoha ohledech zlepšit. Právě této směrnici byla věnována i akce 
28.3. před budovou vlády ČR, při níž byl zástupcům české vlády 
předán dopis. V něm jsme žádali premiéra, aby ČR využila svého 
předsednictví v EU k prosazení takového návrhu směrnice, který by 
snížil počet zvířat používaných pro pokusy a zároveň podporou vyu-
žívání a vývoje alternativních metod zkvalitnil a zmodernizoval 
evropskou vědu. K dopisu byl přiložen i balíček informací o směr-
nici a našich požadavcích na její novou podobu. Iniciativu podpořili 
i Kateřina Jacques, Přemysl Rabas a Vlasta Parkanová.

V dalších dnech jsme potom probírali možnosti, jak zabránit 
stavbě nového chovného zařízení pro několik tisíc zvířat v Portu-
galsku, jaký vliv bude mít evropské nařízení REACH na zvířata a jak 
se alespoň některým pokusům v rámci realizace tohoto nařízení 
vyhnout. Zajímavý byl také přípěvek mladého muže z Ukrajiny, 
který se ve této zemi zabývá humánním vzděláváním a je velmi 
úspěšný v přesvědčování ukrajinských vysokých škol, aby pokusy 
na zvířatech nahradily alternativními metodami. 
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Směrnice 86/609 
na ochranu pokusných zvířat

V současné době probíhají další jednání a lobbing týkající se 
této směrnice. Začátkem května bylo hlasováno o návrhu 
v Evropském parlamentu, výsledky hlasovaní ale nebyly v době 
uzávěrky tohoto čísla zpravodaje známy. Aktuální informace 
naleznete na našich webových stránkách.

Průzkum veřejného mínění 
o pokusech na zvířatech 

Známou společností YouGov byl nedávno proveden průzkum 
veřejného mínění v souvislosti s novelou směrnice 86/609. 
Tento průzkum probíhal v 6 zemích EU – kromě České repub-
liky ještě ve Francii, Německu, Itálii, Švédsku a Velké Británii. 
Průzkum probíhal on-line mezi 21. 2. a 4. 3. 2009 a zúčastnilo 
se jej 7139 dospělých. Údaje byly váženy tak, aby odpovídaly 
počtu obyvatel v jednotlivých zemích. 

Výsledky průzkumu jsou velmi povzbudivé:

 ❚ 81 % respondentů souhlasí nebo velmi souhlasí s tím, že 
by novelizovaná směrnice měla zakazovat pokusy způso-
bující bolest a utrpení primátům.

 ❚ 79 % lidí souhlasí nebo velmi souhlasí se zákazem všech 
pokusů na zvířatech, které nesouvisí s vážnými nebo život 
ohrožujícími lidskými nemocemi.

 ❚ 84 % lidí souhlasí nebo velmi souhlasí se zákazem všech 
pokusů způsobujících silnou bolest a utrpení jakýmkoliv 
zvířatům.

 ❚ 80 % lidí souhlasí nebo velmi souhlasí s tím, aby byly zve-
řejňovány všechny informace týkající se pokusů na zvířa-
tech, s výjimkou informacích důvěrných a osobních.

 ❚ 73 % lidí nesouhlasí nebo velmi nesouhlasí s tím, aby nová 
legislativa povolovala pokusy způsobující bolest nebo utr-
pení kočkám.

 ❚ 77 % lidí nesouhlasí nebo velmi nesouhlasí s tím, aby nová 
legislativa povolovala pokusy způsobující bolest nebo utr-
pení psům.

Humánní vzdělávání

Podařilo se nám navázat komunikaci s několika dalšími fakult-
ami. Trend nahrazování invazního používání zvířat (pokusy 
a utrácení zvířat pro pitvy) ve výuce postupuje a alternativní 
metody jsou používány ve stále větší míře. Například ve výuce 
na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně nejsou zví-
řata k pokusům a pitvám využívána vůbec.

Kosmetika netestovaná 
na zvířatech

Na našich webových stránkách www.netestovanonazvira-
tech.cz/seznam-znacek-s-hcs-hhps-dostupnych-v-cr.htm 
naleznete aktualizovaný seznam značek kosmetiky a pro-
středků pro domácnost, které nejsou testovány na zvířatech.

Blíží se doba dovolených a počet značek zařazených 
do seznamu se neustále rozšiřuje, proto nezapomeňte před 
nákupem tento seznam zkontrolovat! Chtěli bychom Vás také 
požádat o zaslání e-mailu v případě, že se v českých obcho-
dech setkáte s některou ze zahraničních značek kosmetiky či 
prostředků pro domácnost, která není uvedena na našem 
seznamu značek dostupných v ČR.

Připravily: Veronika Charvátová (alternativy@svobodazvirat.cz) 
a Barbora Večlová (pokusy@svobodazvirat.cz)

Kampaň

Proti srsti
Mladí designéři 
netrpělivě očekávají 
výsledky DAF 09!

V dubnu byly uzavřeny online registrace do soutěže s DAF 
(Design Against Fur, Designem proti kožešinám). Nově měli 
prostřednictvím českých stránek DAF možnost se zaregistro-
vat i studenti ze Slovenska, kteří o soutěž projevili vskutku 
velký zájem. V letošním roce se opět soutěžilo v tvorbě flasho-
vých animací a plakátů. Obdrželi jsme celkem 136 registrací 
od studentů z ČR a 38 registrací ze SR.

Soutěž probíhá na několika úrovních: nejprve budou vyhlášeny 
výsledky regionálních kol. V roce 2009 je soutěž rozdělena 
do 5 světových regionů: Evropa a mezinárodní (zahrnuje 
ostatní neuvedené státy), Velká Británie a Irsko, Severní Ame-
rika (USA a Kanada), Rusko a Čína. Čeští a slovenští studenti 
samozřejmě spadají do regionu Evropa a mezinárodní. 
Výsledky evropského kola by měly být zveřejněny v průběhu 
léta 2009. První tři finalisté z každého regionu pak postupují 
do celosvětových kol: Grand Prize Winner (volba celosvěto-
vého vítěze, kterého vybírají zástupci členských organizací Fur 
Free Alliance) a People‘s Choice Award (internetové kolo pro 
veřejnost). Výsledky těchto dvou kol, stejně tak jako vyhlášení 
vítězů mezinárodní soutěže v tvorbě flashových animací oče-
káváme na podzim 2009. České kolo, které již tradičně pořádá 
Svoboda zvířat, vyhlásíme také koncem roku 2009. 

Pro aktuální informace sledujte web www.dafcr.cz!

Komerční lov tuleňů je evropské  
veřejnosti proti srsti

Kampaň Komerční lov tuleňů je evropské veřejnosti proti srsti 
dosáhla svého cíle – Evropská unie schválila zákaz obchodu 
s tuleními výrobky. Dne 5. května přijali poslanci Evropského 
parlamentu návrh Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebi-
telů, jehož místopředsedkyní je Zuzana Roithová. Pro hlaso-
valo 550 a proti 49 zástupců ve Štrasburku. Zákon vstoupí 
v platnost již při další sezóně komerčního lovu tuleňů v roce 
2010. Evropská unie tak dala Kanadě, stejně jako i dalším 
zemím, ve kterých komerční lov tuleňů probíhá, jasný signál: 
Evropa nesouhlasí s krutými praktikami zabíjení tuleňů. Kam-
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Lucie Moravcová, koordinátorka soutěže Design against fur (DAF), 
si povídala s několika oceněnými účastníky soutěže z ročníku DAF 
2008. Proč se přihlásili do soutěže? Kde berou inspiraci pro svou 
tvorbu? Jaké mají plány? Na otázky odpovídali: 

 ❚ Barbora Páníková (B) – „cena za odvahu“ od české poroty
 ❚ Kristýna Kuthanová (K) – vyznamenání od evropské poroty 
 ❚ Alexi Goubarev (A) – „cena za odvahu“ od české poroty
 ❚ David Teocharis (D) – vítěz českého kola

1) Mohl/a by ses nám prosím krátce představit? 

B: Jmenuji se Barbora Páníková a v současné době jsem student-
kou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
na Fakultě umění a designu v ateliéru Grafický design 2 pod 
vedením akademického malíře Michala Slejšky. Mimo jiné moje 
rodina vlastní farmu, a proto mám k problematice zvířat blízko.

K: Studuji třetím rokem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze – kombinaci oborů Výtvarná výchova a Pedagogika. 
Mimo výtvarnou činnost se také aktivně věnuji hudbě – hraji 
v kapele.

A: Jmenuju se Alexi Goubarev, jsem původně z Běloruska, tady 
v Čechách studuji na Západočeské univerzitě obor grafika 
a ilustrace. Jsem ve třetím ročníku. 

D: Jmenuju se David Teocharis a je mi 18 let. Nyní studuji střední 
odbornou školu multimediální a propagační tvorby v Praze. 
Hrával jsem závodně stolní tenis a do teď je to můj koníček. 
Mezi mé koníčky patří také jízda na motorce a PC hry.

2) Jak jsi se o soutěži Design Against Fur dozvěděl/a? 

B: Díky naší učitelce Mgr. Evě Rundové na střední škole.
K: O soutěži jsem se dozvěděla v roce 2007 od kamarádky, ale 

zúčastnila jsem se až v minulém roce.
A: Dozvěděl jsem se o ní díky informačnímu plakátu na univerzitě.
D: O soutěži jsem se dozvěděl ve škole v hodině praxe.

3) Co bylo hlavním impulsem k tomu, že ses do soutěže DAF  
 přihlásil/a? 

B: Alespoň minimálně projevit svůj zájem o tuto problematiku.
K: Zajímám se o grafický design a chtěla jsem si vyzkoušet 

navrhnout plakát pro tak zajímavou a důležitou kampaň.
A: Hlavním impulsem bylo to, že mám strašně rád zvířata, 

opravdu mě zajímá jejich osud. Samozřejmě jsem se chtěl 
dozvědět, jestli dokážu dostat nějakou cenu, když to souvisí 
s oborem, který studuji.

D: Naše paní učitelka nám zadala práci na vytvoření tohoto pla-
kátu. Nejlepší ze tříd se následně přihlásil i do Design Against 
Fur 2008.

4) Kde jsi bral/a inspiraci při tvorbě svého návrhu? 

B: Všude okolo sebe.
K: Inspirovala mě malá zvířátka – figurky – z králičí kožešiny (pro-

dávají se jako suvenýry v obchodech všeho druhu – „kočičky 
spící v košíku“, „veselí pejsci“ atd.). A potom chvíle tvořivosti 
a hodně kečupu…

A: Na tuto otázku nemůžu odpovědět.. Nevím, odkud přichází 
inspirace, prostě mne to jednou napadlo…

D: Vzpomněl jsem si na lední medvědy, kteří se mi opravdu 
z volně žijících zvířat líbí asi nejvíc. Potom mě napadlo  

paň Komerční lov tuleňů byla spuštěna 2. února 2009 ve spolu-
práci s organizací IFAW (International Fund for Animal Welfare, 
www.ifaw.org). Z webu www.protisrsti.cz bylo od jeho spuštění 
odesláno přes 8 500 emailových žádostí českým europoslancům, 
aby podporovali úplný zákaz obchodu s tuleními výrobky v EU; 
stránky navštívilo přes 260 tisíc lidí; rozeslali jsme více než 200 
balíčků s tištěnými materiály dobrovolníkům, kteří je šířili ve svém 
okolí. Děkujeme všem, kteří se do kampaně aktivně zapojili, ať už 
odesláním e-mailové žádosti, šířením tištěných materiálů nebo 
jiným způsobem.

Směrnice o ochraně zvířat při usmrcování 
(Directive 93/119/EC)

V současné době je na půdě evropského parlamentu projedná-
vaná Směrnice o ochraně zvířat při usmrcování. Mezi hlavní pro-
jednávané změny patří například požadavky na standardizované 
procedury pro zachování welfare (životní pohody) zvířat při jejich 
zabíjení. Novinkou by mělo být také hodnocení efektivnosti omra-
čovacích metod. Nařízení dále navrhuje požadavek vyššího vzdě-
lání pracovníků, kteří zvířata zabíjejí, a to v podobě certifikátů. 
Směrnice se významným způsobem dotýká i problematiky tzv. 
kožešinových zvířat. 

Organizace na ochranu tzv. kožešinových zvířat, ke kterým se Svo-
boda zvířat řadí, podaly své pozměňovací návrhy týkající se usmr-
cování těchto zvířat. Upozorňují především na fakt, že tzv. kožeši-
nová zvířata (především norci a lišky) jsou ve své podstatě oproti 
ostatním jatečním zvířatům stále ještě nedomestikovaná. Za pro-
blematické považují hlavně používání plynu CO2 za účelem usmr-
cení zvířete (CO2 bývají zabíjeni především norci). Podle odborníka 
na etologii profesora Donalda Brooma je jediným humánním způ-
sobem zabití zvířete za využití argonu. To potvrdil také Výbor pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin při Evrop-
ském parlamentu. Evropský parlament projednával zákon v prů-
běhu dubna tohoto roku. Více se dozvíte na našich webových 
stránkách.

Podle údajů Evropské asociace chovatelů kožešinových zvířat 
(European Fur Breeders‘ Association) je v Evropě asi 6 000 chova-
telů tzv. kožešinových zvířat, kteří vyprodukují přibližně 60 % svě-
tové produkce kožešin ze zvířat chovaných na farmách. Postupně 
se ale začíná projevovat vliv silné konkurence chovatelů z Číny, 
kde neplatí žádné zákony na ochranu zvířat.

Připravila: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)

Rozhovor s účastníky
soutěže DAF 2008

6 www.svobodazvirat.cz

mailto:lucie.moravcova@svobodazvirat.cz
http://www.svobodazvirat.cz


K: V blízké budoucnosti bych ráda úspěšně dokončila bakalářský 
ročník a dále pak pokračovala v magisterském studiu.

A: Jsem umělec, takže mám v plánu pokračovat v této oblasti, 
tvořit a tvořit dál…

D: Určitě úspěšně odmaturovat a pokračovat na nějaké VOŠ 
v mém oboru.

10) Chystáš se zapojit do dalšího ročníku DAF 2009?

B: Zatím o tom nepřemýšlím, jelikož už jsem se zúčastnila tří roč-
níků.

K: Pokud přijde nápad, ráda se zúčastním dalšího ročníku DAF.
A: Myslím, že ano, i když jsem v třetím ročníku a dělám baka-

lářku, doufám, že najdu čas, abych se zapojil do dalšího roč-
níku DAF.

D: Myslím, že ano.

11) Máš nějaký vzkaz pro ostatní studenty, kteří třeba váhají, zda  
 se soutěže zúčastnit či ne?

B: Zkušenost je vždy ku prospěchu.
K: Určitě se zúčastněte, můžete porovnat vaše tvůrčí síly se 

silami ostatních a především sdělit světu, že nosit kožich není 
moderní!

A: Podle mě to záleží na konkrétním člověku, když cítí, že ho to 
téma nějak zajímá, určitě bych poradil zúčastnit se té sou-
těže.. Je to opravdu dobrá zkušenost a dobrý záměr.

D: Určitě to zkuste. Není co ztratit.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho dalších úspěchů ve vašem 
soukromém i profesním životě!

Připravila: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)

skloubit ledního medvěda a ledovec 
dohromady.

5) Mohl/a bys nám prosím svůj návrh  
 stručně představit a „interpretovat? 

B: Můj návrh je založen na intimní kritice 
každého jedince, který stejně jako 
zvíře disponuje ochlupením.

K: Můj návrh bych mohla interpretovat 
jako „šokující krvavou zvířecí stopu“, 
osobně v něm spatřuji králičí hlavu, 
která nás pobízí k nákupu kožíšku.

A: Považuji to za opravdu velký problém 
naší současné společnosti, proto 
nestačí udělat prostě nějaký běžný 
sympatický plakát.. Potřebujeme 
opravdu radikální prostředky, aby si 
člověk všiml toho problému, takže 
jsem zkusil udělat něco takového. 
Mám na plakátu zajíce, který „make 
love“ se slečnou oblečenou v kože-
šině. To by mělo znamenat, že když si 
holky oblékají kožešinu, začínají 
trošku připomínat samotná zvířata, 
a kvůli tomu ji ten zajíc normálně při-
jal za samici a… (nějak tak)

D: Lední medvěd má vyjadřovat: „Konec 
pytláctví! Konec tání ledovců! Zaslouží 
si žít!“

6) Věděl/a jsi už před tím něco o proble- 
 matice tzv.“kožešinových“ zvířat? 

B: Ano.
K: Něco jsem zaslechla, viděla nějaké 

plakáty, ale věděla jsem jen málo.
A: Pravidelně se setkávám s letáky, pla-

káty a jinými informačními materiály.
D: Ano, něco jsem slyšel, ale nevěnoval 

jsem tomu větší pozornost, protože 
kožich ze zvířat jsem si nikdy nekoupil 
a ani o koupi neuvažoval.

7) Co říkáš na výhru, která představuje týdenní stáž v reklamní  
 agentuře? 

A: Myslím, že to je dobrá cena, která dává dobrou příležitost 
pro seberealizaci studentů uměleckých oborů. 

D: Týdenní stáž jako hlavní výhra se mi líbí. Určitě je to pro 
studujícího grafika velký start a praxe do budoucna.

8) Co Ti soutěž, kromě cen, dala a co vzala?

B: Pomalu si utvářím ucelenější pohled na přírodu jako celek 
a uvědomuji si svoji úlohu v ní a samozřejmě doufám, že 
jsem o malý krok dál ve svém výtvarném projevu.

K: Především jsem nečekala, že bych se mohla umístit mezi 
oceněnými v evropském kole, tzn. že mi soutěž přinesla 
důkaz toho, že je dobré zkusit věci, o kterých si předem 
myslíme, že na ně nemáme a že neobstojíme.

A: Byla to pro mne dobrá zkušenost, dostal jsem spoustu pří-
jemných zážitků a inspiraci pro svou další tvůrčí aktivitu. 

D: Já myslím, že jsem se díky soutěži dověděl o této problema-
tice víc, než jsem doposud věděl. Soutěž mi tudíž dala nové 
informace a myslím, že mi kromě trochy času nevzala nic. 

9) Jaké máš plány do budoucna?

B: Jasně si stanovit priority a cíle své další práce, která bude 
doufám hodně pestrá.

Již dlouhou dobu jsme se zabývali otázkou loga naší organizace 
a dospěli jsme k závěru, že je třeba jej změnit. Současné logo sice 
provází Svobodu zvířat již mnoho let a nese s sebou jistou tradici 
a nostalgii, ale není zcela srozumitelné a bylo velmi obtížné s ním 
dále graficky pracovat. Jsme rádi, že Vám zde poprvé můžeme před-
stavit logo nové. Doufáme, že nám vydrží minimálně stejně dlouho 
jako to původní. Plánujeme dále rozsáhlé změny designu našich 
internetových stránek, které jsou již zastaralé, nepřehledné a nevy-
hovující i v mnoha dalších ohledech. Nezůstaneme jen u změny 
loga, rádi bychom zlepšili i komunikaci se svými členy a veřejností. 

Nemusíte mít strach, že by se měnilo něco na našich postojích 
k otázkám ochrany zvířat. I nadále se budeme věnovat problema-
tice tzv. laboratorních a kožešinových zvířat a dalším dlouhodo-
bým projektům, podílet se na novelizacích zákonů, účastnit se 
mezinárodních projektů, poskytovat poradenskou činnost v oblasti 
ochrany zvířat atd.

Změna loga
Svobody zvířat

B. Páníková

K. Kuthanová

A. Goubarev

D Teocharis
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strouhaný kokos. 4/5 těsta vylijeme na vymaštěný a moukou 
vysypaný plech. Do zbytku těsta nasypeme kakaový prášek, pro-
mícháme a nakapeme na těsto na plechu. Při 160 stupních 
pečeme asi 45 minut do zlatova. Podle chuti lze po 10 minutách 
pečení ještě přidat na povrch ovoce nebo ořechy a takto ozdo-
bený koláč dopéct.

Zdroj: www.boo.cz
Připravila: Lenka Hecová (lenka.hecova@svobodazvirat.cz) 

Zapékané těstoviny s boloňskou omáčkou 
a baklažánem

500 g těstovin, 2 lilky (baklažány), rajčatový protlak, sójová drť, 
cibule, olivovový olej, koření (bazalka, oregano, šalvěj, tymián), 
sůl, větvičky rozmarýnu

Baklažán nakrájíme na plátky, které z obou stran osolíme, roz-
ložíme na talíř a necháme stát 25 minut. Sójovou drť zalijeme 
vroucí vodou, osolíme, okořeníme a vaříme doměkka. Cibuli 
nakrájíme na kostičky a orestujeme. Po změknutí sojovou drť 
scedíme a smícháme s cibulí. Posléze přidáme rajčatový pro-
tlak, koření a sůl podle chuti a připravíme si tak omáčku. 
Zvlášť uvaříme těstoviny. Do zapékací mísy střídavě vrstvíme 
baklažán a těstoviny a zaléváme omáčkou, vrchní vrstvu ozdo-
bíme rozmarýnem. K zapečení můžeme použít i nastrouhaný 
Tavenýr (sojový výrobek s podobnými vlastnostmi jako sýr 
z mléka). Mísu vložíme do předehřáté trouby a zapečeme. 

Cibulový salát pečený

1 kg cibule, olivový olej, kapary, sůl, pepř, nasekaná zelená  
petrželka, vinný ocet 

Oloupanou cibuli nakrájíme na kolečka silná cca. 1 cm, rozlo-
žíme na plech, kde je papír na pečení, pokapeme olivovým ole-
jem a pečeme v troubě do změknutí. V míse necháme cibulová 
kolečka lehce vychladnout, posléze je posolíme, okyselíme, 
pokapeme olejem, přidáme kapary a petržel a promícháme. 

Salát lze podávat teplý i vychlazený a lze do něj přidat další 
ingredience dle chuti (např. sušená rajčata, olivy...).

Kokosový koláč

1 hrnek nerafinovaného (ev. třtinového) cukru, 2 hrnky hrubé 
mouky, 1 hrnek rostlinného oleje, 1 hrnek sójového (ev. kokoso-
vého) mléka, 1 prášek do pečiva, vanilkový cukr, kakaový  
prášek, strouhaný kokos, hrst ovesných vloček, špetka soli 
a kurkumy

Ovesné vločky necháme do zhoustnutí vařit ve 4 dcl vody. 
Vzniklou tekutinu pak přecedíme přes sítko a šálek s vývarem 
uschováme. V misce promícháme cukr (krystal i vanilkový), 
olej, prášek do pečiva a sůl, přidáme i špetku kurkumy. 
Postupně přisypáváme mouku, přiléváme sójové (ev. koko-
sové) mléko, vývar z ovesných vloček a na závěr přidáme 

Veganské recepty

Staňte se členem Svobody zvířat a podpořte nás v pomoci zvířa-
tům v nouzi!

Členové Svobody zvířat nemají kromě zaplacení členského pří-
spěvku žádné povinnosti. Je zcela na nich, jak aktivně se do aktivit 
našeho sdružení zapojí. Dostávají od nás pravidelné informace 
o naší činnosti a novinky z oblasti ochrany zvířat. Mezi konkrétní 
výhody členství patří bezplatné zasílání čtvrtletního tištěného 
zpravodaje Svobody zvířat, zasílání dvouměsíčního e-mailového 
newsletteru Svobody zvířat a 10% sleva v našem e-shopu.

Členské příspěvky se platí předem na celý kalendářní rok, tzn. nej-
lépe v lednu. Členství stojí pouze 300 Kč na kalendářní rok. Pří-
padní zájemci mají možnost stát se nově členem Svobody zvířat 
i v průběhu roku – zaplatí pak částku odpovídající měsícům zbýva-
jícím do konce kalendářního roku (tedy 25 Kč/měsíc). Členský 
příspěvek je možno uhradit převodem na následující účet: ČSOB 
Plzeň 152049858/0300, na vyžádání případně zašleme složenku 
(piště prosím na email clenstvi@svobodazvirat.cz). 

Benefitní trička Svobody zvířat, cena 250 Kč/ks

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

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

Distribuce Svobody zvířat

Staňte se členem Svobody zvířat!
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