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Vytištěno na recyklovaném papíru.

Milé čtenářky, milí čtenáři,

vydání posledního loňského čísla Zpravodaje Svobody zvířat 
se opozdilo, a proto jsme pro Vás tentokrát připravili hned 
dvojčíslo našeho čtvrtletníku.

V ústředním článku tohoto čísla jsme se zaměřili na Evrop-
skou koalici za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE). 
Dozvíte se více o historii i současných aktivitách této orga-
nizace, jíž je Svoboda zvířat členem. Dále se mimo jiné 
dočtete o Světovém dni bez kožešin či o změnách v evrop-
ské legislativě týkající se pokusů na zvířatech. Tradičně 
jsme pro Vás připravili i novinky ze soutěže Designem proti 
kožešinám – tentokrát již známe vítěze všech jednotlivých 
kol této grafické soutěže zaměřené na ochranu tzv. kožeši-
nových zvířat. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na novinky 
ze světové ochrany zvířat – seznámíte se např. s prvním 
veganským hotelem v Rakousku nebo s průlomovým záka-
zem nošení pravých kožešin v Západním Hollywoodu.

Děkujeme Vám za podporu a pomoc v celém roce 2011. 
Díky Vám se nám daří pomalu měnit myšlení společnosti, 
rozšiřovat osvětu o ochraně zvířat a chránit zvířata v nouzi.

Doufáme, že jste do nového roku vstoupili šťastně a že 
i v roce 2012 zůstanete věrni ochraně zvířat.

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 zahá-
jila v roce 1994. Snaží se změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde jen 
o zlepšení životních podmínek zvířat (ačkoliv z krátkodobého hle-
diska 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 myš-
lence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.

SZ pořádá odborné konference, besedy, výstavy, infostánky, promítání 
dokumentárních filmů, ochutnávky veganských jídel atd. V rámci osvě-
tových 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, 
v roce 2011 byla znovu otevřena kampaň za cirkusy bez zvířat. Velkou 
váhu přikládá ekologické a etické výchově – její lektoři úspěšně před-
náší 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 pří-
znivější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se správních řízení, lobuje 
atd. V rámci propagace kosmetiky a prostředků pro domácnost netes-
tovaných na zvířatech SZ uděluje mezinárodní certifikáty Humánní 
kosmetický standard a Humánní standard pro prostředky pro domác-
nost českým společnostem, které splňují daná kritéria. Eticky zodpo-
vědným obchodníkům s oděvy uděluje certifikát Obchod bez kožešin. 
V roce 2006 SZ otevřela v Praze informační centrum, kde zprostředko-
vává zájemcům informace ze všech oblastí ochrany zvířat. Další infor-
mační centrum funguje dlouhodobě v plzeňské kanceláři SZ, která je 
zároveň hlavním sídlem organizace.

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 zví-
řat v zajetí) a ECEAE (Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířa-
tech). Vedle těchto organizací spolupracuje s mnoha dalšími zahra-
ničními 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 pro-
jekty a pochází od českých i zahraničních nadací či mezinárodních 
organizací. Dalších 15 % příjmů získává SZ jako příspěvky od zahranič-
ních organizací na ochranu zvířat (FFA, 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 veřej-
nosti ve smyslu vnímání zvířat jako cítících plnohodnotných bytostí.

© Jonathan Ruchti
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Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) byla 
vytvořena v roce 1990 evropskými organizacemi na ochranu zvířat 
za účelem vytvoření účinné kampaně za zákaz pokusů na zvířatech 
pro kosmetické účely. Dnes koalice vede kampaně ve všech otáz-
kách ochrany zvířat v laboratořích a je jedinou organizací speciali-
zovanou výhradně na ochranu pokusných zvířat na evropské úrovni.

ECEAE shromažďuje expertizy, zkušenosti a znalosti velkých 
evropských organizací na ochranu zvířat. Koalice také spolupra-
cuje s europoslanci a úředníky, aby zajistila, že se problematika 
laboratorních zvířat dostane mezi neopomíjená témata evropské 
politické agendy. Lobuje za humánní a moderní vědu a progresivní 
legislativu, vede veřejné vzdělávací kampaně a nabízí společnos-
tem certifikáty pro výrobky netestované na zvířatech.

Od roku 2008 je členem koalice i Svoboda zvířat. Společně 
s ostatními členy ECEAE věříme, že pokusy na zvířatech jsou 
morálně neobhajitelné, vědecky nespolehlivé a existují k nim spo-
lehlivé alternativy. ECEAE odmítá všechny pokusy na zvířatech, 
spoléhá na profesionální přístup a k dosažení svých cílů používá 
pouze nenásilné prostředky.

Humánní standardy

V roce 2013 by měl v EU začít platit zákaz testování kosmetiky 
na zvířatech.. I po tomto datu je ale možné, že některé složky kos-
metických výrobků budou moci být testovány na zvířatech v jiných 
částech světa. Členové skupiny ECEAE proto propagují ve svých 
zemích mezinárodně uznávané certifikáty HCS (Humane Cosme-
tics Standard, tj. Humánní kosmetický standard) a HHPS (Humane 
Household Products Standrad, tj. Humánní standard pro pro-
středky pro domácnost). Tyto certifikáty zajišťují spotřebitelům, že 
produkty ani jejich jednotlivé složky nebyly (po určitém datu) tes-
továny na zvířatech.

Výrobky označené logem se „skákajícím králíčkem“ jsou v sou-
časnosti dostupné ve specializovaných prodejnách, objevují se ale 
i na pultech některých větších nadnárodních společností – např. 
v britském Marks & Spencer.

Certifikáty HCS a HHPS zajišťují že:

❚❚ finální produkt nebyl otestován na zvířatech,
❚❚ jednotlivé složky, které jsou obsaženy v výrobcích, nebyly 

po určitém datu otestovány na zvířatech
❚❚ žádný z dodavatelů netestoval (po určitém datu) složky na zví-

řatech
❚❚ společnosti pravidelně podstupují nezávislý audit, který potvr-

zuje, že dodržují politiku nevyužívání zvířat ve výrobě a testo-
vání svých výrobků a jejich složek,

❚❚ společnost stanoví a dodrží pevné datum (tzv. cut-off date), 
po kterém již neprovádí žádné pokusy na zvířatech.

Kampaně ECEAE

Kosmetika

Díky rozsáhlé dvacetileté kampani koalice ECEAE bylo 11. března 
2009 v EU zastaveno testování kosmetiky na zvířatech. V zemích 
EU dále platí tzv. marketingový zákaz, který zaručuje, že na území 

EU nesmí být prodávána kosmetika otestovaná na zvířatech 
v mimoevropských zemích. Tento marketingový zákaz povoluje 
do března 2013 výjimky pro tři typy pokusů na zvířatech pou-
žívané pro testování kosmetiky prodávané v zemích EU. Důvo-
dem je snaha umožnit vývoj a schválení (validaci) alternativ-
ních metod. Platnost tohoto zákazu byla dlouho v ohrožení. 
Eurokomisaři váhali, zda budou alternativy dostupné do stano-
veného data, odborná zpráva EU dokonce doporučovala 
výrazné odložení zákazu – v některých případech i o 10 let.

ECEAE byla a je přesvědčena, že alternativy k relevantním 
pokusům na zvířatech již ve skutečnosti existují. Odklad 
zákazu by navíc vedl ke zpomalení vývoje a přijetí alternativ-
ních metod. Spíše nutnost dodržet termín povede k efektiv-
nímu vývoji alternativních metod. I díky nátlaku ECEAE nyní 
existují schválené alternativní metody k nechvalně známým 
králičím testům kožní a oční dráždivosti a mnoho dalších alter-
nativ je v procesu schvalování.

Jako reakci na snahu odložit platnost zákazu zahájila ECEAE 
rozsáhlou kampaň No Cruel Cosmetics (NE kruté kosmetice). 
Celoevropskou petici podepsalo více než 152 000 signatářů.

V prosinci 2011 vydala Evropská komise prohlášení, v němž 
souhlasí se zachováním roku 2013 pro zákaz testování kosme-
tiky na zvířatech. Bohužel ale Evropská komise navrhuje 
výjimku povolující prodej kosmetiky obsahující složky testo-
vané na zvířatech, pokud tyto složky projdou speciálním schva-
lovacím postupem. Ten musí prokázat, že příslušná složka při-
nese výrazné zlepšení a podstatnou přidanou hodnotu pro 
zdraví, pohodu spotřebitelů nebo společnosti nebo pro životní 
prostředí. To je nepřijatelné a znamenalo by to, že zbytečné 
testování kosmetiky na zvířatech v EU bude pokračovat.

Pokud jste petici ještě nepodepsali, naleznete ji  
na www.nocruelcosmetics.org. Pomoci můžete také připoje-
ním se ke skupině „Petice Ne kruté kosmetice v Evropě“ 
na Facebooku a sdílením odkazu na petici.

ECEAE – Evropská koalice
za ukončení pokusů na zvířatech
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12 milionů důvodů

12 milionů zvířat je ročně využíváno v Evropské unii na pokusy. 
Po 24 letech má EU konečně zákon regulující využívání zvířat 
ve výzkumu, oficiálně známý jako směrnice 2010/63/EU.

ECEAE tvrdě pracovala na zlepšení této nové legislativy a díky 
jejím snahám směrnice obsahuje řadu důležitých změn. Přesto ale 
směrnice bohužel nezahrnuje mnoho důležitých návrhů doporučo-
vaných koalicí ECEAE – např. zákaz používání volně žijících zvířat 
pro pokusy, významné omezení používání nehumánních primátů 
nebo zákaz opakovaného používání zvířat v experimentech.

Nová směrnice bude zařazena do národních zákonů všech člen-
ských zemí Evropské unie a vstoupí v platnost v roce 2013. 
V některých zemích EU to přinese významné zlepšení pro zvířata 
v laboratořích. Bohužel ale existuje i riziko, že v zemích s progre-
sivní legislativou způsobí přijetí této směrnice oslabení stávajících 
zákonů na ochranu zvířat a zhoršení podmínek pro laboratorní zví-
řata.

Zlepšení přijatá do nové legislativy zahrnují:

❚❚ rozšíření rozsahu směrnice ve snaze chránit více zvířat použi-
tých v experimentech včetně těch použitých při praxích 
a ve výuce,

❚❚ povinná autorizace výzkumných projektů,
❚❚ klasifikace experimentů podle stupně závažnosti a porovnání 

utrpení zvířat a přínosu pro člověka před povolením pokusu,
❚❚ propagace vývoje alternativních metod k pokusům na zvířa-

tech na evropské úrovni i v rámci jednotlivých členských zemí,
❚❚ pravidelná vyhodnocení a kontroly směrnice,
❚❚ závazné předpisy pro chov a péči o laboratorní zvířata.

Botox

Každoročně zemřou na světě tisíce myší kvůli zastaralému testo-
vání botoxu, výrobku, který se používá pro lékařské, ale ve velké 
míře také kosmetické účely (vyhlazování vrásek). ECEAE se zajímá 
o těžký osud těchto zvířat a vede kampaň na zastavení nesmyslně 
krutých experimentů pro otestování výrobků často využívaných jen 
k dočasnému zlepšení nebo stabilizaci fyzického vzhledu.

Každá várka botoxu, než se dostane do kosmetických salonů, byla 
otestována na stovkách myší v rámci kontroverzního testu LD 50 
(tj. Lethal Dose 50, test poloviční smrtelné dávky).

Během tohoto testu se vědci snaží nalézt dávku, která usmrtí polo-
vinu použitých myší. Myším je do břicha aplikován botox a poté se 
sleduje, kolik jich po dané dávce zemře. Postupně narůstá para-
lýza (ochrnutí), případně lapání po dechu, pokud jsou zvířata pone-
chána, postupně se udusí.

Botox je v EU oficiálně registrován k lékařskému použití, ale víc je 
všeobecně znám a používán v rámci off-label (oficiálně neschvále-
ných) kosmetických zákroků. To znamená, že je stále možné 
legálně využívat myši v testování botoxu, ačkoliv již před lety bylo 
v EU zakázáno používání zvířat v testování kosmetických produktů.

ECEAE považuje používání zvířat při testování botoxu za eticky 
neospravedlnitelné. K otestování těchto produktů navíc existují 
alternativní metody nevyužívající zvířata. Již deset let úspěšně vyu-
žívá nezávislá britská vládní laboratoř tzv. tube test, který nahra-
zuje LD 50 test, nevyužívá žádná pokusná zvířata a je oficiálně 
validován. ECEAE jedná s výrobci botoxu i regulačními úřady 
o vývoji a schválení dalších alternativ. Pokud chcete v tomto směru 
pomoci, nepoužívejte botoxové výrobky. Také můžete napsat dopis 
výrobcům botoxu a požádat je o používání alternativ. Vzorový 
dopis a další informace najdete na www.pokusynazviratech.cz.

Primáti

Každý rok se v Evropě na pokusy použije přibližně 10 000 nehu-
mánních primátů (podle statistiky EU z roku 2008), tj. primátů 
mimo člověka. Žádný zákon nevyžaduje využívání primátů 
ve výzkumu v EU a průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina 
veřejnosti považuje pokusy na primátech za neakceptovatelné.

Pokusy, kterým jsou tyto opice vystaveny, jim nevyhnutelně způso-
bují bolest, diskomfort a strádání. Většina zvířat je pak na konci 
pokusu usmrcena. Opice jsou často chovány o samotě v malých 
holých kovových klecích, někdy i několik let. Kvůli minimálním 
možnostem mentální stimulace a fyzické aktivity se u opic často 
rozvine abnormální a sebedestruktivní chování, které zahrnuje 
přecházení, kolébání se, kývání se, kousání mříží a sebemrzačení.

Nehumánní primáti jsou naši nejbližší příbuzní a sdílejí s námi 
mnoho významných typických rysů. Jsou to inteligentní zvířata 
na vysokém stupni vývoje s komplexními potřebami, které v labo-
ratořích nemohou být nikdy uspokojeny.

Nicméně navzdory podobnosti existuje jen velmi málo vědeckých 
důkazů, že by pokusy na primátech odpovídaly výsledkům účinků 
testovaných látek na lidech. Existuje ale velký počet případů, kdy 
pokusy na primátech zklamaly. Selhání snah nalézt vakcínu proti 
HIV/AIDS je jedním z nich – žádná z více než 80 vakcín, které byly 
úspěšně otestovány na zvířatech, nefungovala u lidských pacientů.

ECEAE usiluje o zákaz pokusů na primátech v EU. Ráda by také 
dosáhla zvýšení investic do moderních humánních alternativních 
metod, které by skutečně fungovaly. Ve 21. století máme odpo-
vědnost za hledání lepší cesty pro humánní i nehumánní primáty.

Chemická legislativa REACH

REACH (registrace, hodnocení a povolování chemických látek) je 
nová chemická legislativa Evropské unie. Jejím cílem je stanovit, 
jestli přibližně 30 000 chemických látek na trhu je bezpečných 
pro používání lidmi a životní prostředí, a kontrolovat používání 
těch, které budou označeny za rizikové. Ke stanovení bezpečnosti 
jsou ovšem často používány testy na zvířatech, v rámci testování 
chemikálií bude v EU do roku 2018 použito až 54 milionů zvířat.

Experimenty používané ke zjištění bezpečnosti chemikálií jsou 
testy toxicity, které tradičně zahrnují trávení morčat, králíků, ryb, 
ptáků, potkanů a myší.

© Paul Hakimata | Dreamstime.com
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Koalice ECEAE tvrdě bojuje za to, aby počet provedených 
testů byl co nejmenší. Snaží se zlepšit implementaci REACH 
prostřednictvím svojí role pozorovatele Evropského chemic-
kého úřadu (ECHA) a důkladnou kontrolou projektů pokusů 
na zvířatech. V průběhu procesu schvalování testů podává 
připomínky a navrhuje metody bez použití zvířat. V poslední 
době se např. podařilo zachránit zvířata, která měla být pou-
žita pro testování látky pentasodium triphosphate, což je 
anorganický fosfát používaný v čisticích prostředcích, kosme-
tice, potravinách, stavebních materiálech atd. Pro test mělo 
být použito až 120 potkanů. Ti by byli znehybněni a přinuceni 
dýchat testovanou látku několik hodin denně po dobu 90 dnů. 
Pak by byli usmrceni a jejich tkáně analyzovány. Společnost 
vyrábějící tuto látku dala návrh na testování a vědečtí pracov-
níci ECEAE zjistili, že již existují dostatečná data o této látce. 
Test byl proveden již v roce 1974 a to dokonce stejnou spo-
lečností, která nyní žádala o povolení k pokusům na zvířa-
tech. Mimoto je tato látka již mnoho let používána a existuje 
dostatek informací o tom, že její použití v prostředcích pro 
domácnost nepředstavuje žádné riziko pro spotřebitele. 
ECEAE předala své připomínky ECHA (Evropské agentuře pro 
chemické látky). Daná společnost následně svůj návrh 
na testování stáhla.

Členské organizace ECEAE

Kromě české Svobody zvířat je členem koalice dalších 15 
evropských organizací na ochranu zvířat.

❚❚ ADDA (Španělsko)
 Nevládní organizace ADDA byla založena v roce 1976 

a jedná se o první organizaci na ochranu zvířat ve Špa-
nělsku.

❚❚ ANIMAL (Portugalsko)
 ANIMAL je organizace prosazující práva zvířat, která vede 

vzdělávací programy, kampaně a lobování za účelem pro-
sazení ochrany a respektu základních práv zvířat v Portu-
galsku.

❚❚ Animalia (Finsko)
 Federace za ochranu zvířat Animalia je největší finská 

organizace na ochranu zvířat, která byla založena v roce 
1961.

❚❚ BUAV (Velká Británie)
 Britská unie za zrušení pokusů na zvířatech (British Union 

for the Abolition of Vivisection) již přes 100 let nenásilně 
bojuje za svět bez pokusů na zvířatech. Patří mezi zakláda-
jící členy ECEAE.

❚❚ Deutscher Tierschutzbund (Německo)
 Německá federace na ochranu zvířat Deutscher Tierschu-

tzbund byla založena v roce 1881 jako zastřešující společ-
nost pro organizace na ochranu zvířat v Německu.

❚❚ Djurens Rätt (Švédsko)
 Djurens Rätt je švédská organizace na ochranu zvířat – 

s přibližně 35 tisíci členy patří k největším v celé Skandi-
návii.

❚❚ Dyrevernalliansen (Norsko)
 Dyrevernalliansen je norská aliance na ochranu zvířat, 

založená v červnu 2001.

❚❚ EDEV (Nizozemí)
 EDEV (Een Dier Een Vriend) je holandská nezisková orga-

nizace bojující 1998 za ochranu práv zvířat.

❚❚ Forsøgsdyrenes Værn (Dánsko)
 Forsøgsdyrenes Værn je dánská organizace na ochranu 

zvířat s asi 18 tisíci členy, založená v roce 1963.

❚❚ GAIA (Belgie)
 GAIA (Global Action in the Interest of Animals) sjednocuje 

ochránce welfare (životní pohody) zvířat a lobuje za práva zví-
řat v Belgii. Byla založena v roce 1992 a má kolem 20 tisíc 
členů a podporovatelů.

❚❚ IAVS (Irsko)
 Irská organizace IAVS (The Irish Anti-Vivisection Society) 

nenásilně lobuje za odstranění všech pokusů na zvířatch.

❚❚ LAV (Itálie)
 LAV (Lega Anti Vivisezione) byla založena v Itálii v roce 1977, 

má kolem 35 tisíc členů a 85 poboček.

❚❚ Menschen für Tierrechte (Německo)
 Německá společnost Menschen für Tierrechte (Lidé za práva 

zvířat) byla založena v roce 1982, jedná se o asociaci přibližně 
100 regionálních a celostátních organizací a individuálních 
členů.

❚❚ One Voice (Francie)
 One Voice je přední francouzská společnost na ochranu zví-

řat, založená v roce 1995, mající v současnosti asi 15 tisíc 
členů.

❚❚ Prijatelji životinja (Chorvatsko)
 Prijatelji životinja (Přátelé zvířat) je chorvatská nezisková 

nevládní organizace, která prosazuje práva zvířat, ochranu zví-
řat a veganství jako etický, ekologicky přístupný a zdravý 
životní styl. Má asi 4 tisíce členů a působí i v sousedních 
zemích.

Pozorovatelé

❚❚ Ärzte gegen Tierversuche (Německo)
 „Lékaři proti pokusům na zvířatech“ je německá společnost 

založená v roce 1979. Jedná se o neziskové sdružení několika 
set lékařů a vědců pracujících v lékařství, které prosazuje 
výzkum bez pokusů na zvířatech.

❚❚ Internationale Bund der Tierversuchsgegner (Rakousko)
 „Mezinárodní svaz proti pokusům na zvířatech“ je rakouská 

organizace založená v roce 1968, jejímž cílem je odstranění 
všech pokusů na zvířatech.

❚❚ WCAPS (Maďarsko)
 WCAPS (White Cross Animal Protection Society) je první inicia-

tiva na ochranu zvířat v Maďarsku založená v roce 1990. Cílem 
této organizace je záchrana opuštěných a zraněných zvířat.

❚❚ Feniks (Srbsko)
 Srbská společnost pro ochranu zvířat a rozvoj společenského 

uvědomění Feniks je humanitární, nevládní, nepolitická 
a nezisková organizace založená v roce 2009 se sídlem v Běle-
hradu.

❚❚ LSCV (Švýcarsko)
 Nevládní nezisková organizace LSCV (Ligue suisse contre la 

vivisection) byla založena v roce 1883 a je nejstarší organizací 
proti pokusům na zvířatech aktivní ve Švýcarsku.

❚❚ VIVA (Polsko)
 Jedná se o polskou pobočku britské organizace Viva! (Vegeta-

rians International Voice for Animals).

Více informací naleznete na www.eceae.org.

Připravila: Lenka Hecová (lenka.hecova@svobodazvirat.cz)
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je totiž udušení oxidem uhličitým či výfukovými zplodinami. 
Organizace na ochranu zvířat i mnozí odborníci považují tyto 
metody za nepřijatelné. Upadnutí do bezvědomí předchází 
excitace a křečový záchvat. V komoře, kde má být zvíře usmr-
ceno, je velmi obtížné dosáhnout spolehlivě vysoké koncent-
race oxidu uhličitého (CO2), proto se může stát, že zvíře není 
opravdu usmrceno a žije ještě v době, kdy je z něj stahována 
kůže. Tyto metody byly mimo jiné kritizovány i Vědeckým výbo-
rem pro otázky zdraví a welfare zvířat (SCAHAW), i přesto jsou 
ale dále používány. Dalším z běžně používaných a doporučo-
vaných způsobů zabíjení používaných hlavně u lišek je usmr-
cení elektrickým proudem (elektrody se zavedou do tlamy 
a konečníku zvířete).

Kromě toho jsme uspořádali informační stánek, v němž se 
kolemjdoucí mohli dozvědět a podebatovat o problematice 
kožešinové módy nebo si prohlédnout novou putovní výstavu 
s názvem Proti srsti. Sháněli jsme samozřejmě i další podpisy 
pod Petici za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR, kterou 
jsme spustili při příležitosti Světového dne bez kožešin v roce 
2010. Za rok se nám podařilo nasbírat přes 6 000 podpisů 
(petice stále běží a je k dispozici na webu www.protisrsti.cz).

Kampaň

Proti srsti
Nová výstava Proti srsti

Pro zájemce jsme připravili novou putovní výstavu „Proti srsti“ věno-
vanou problematice tzv. kožešinových zvířat. Výstava obsahuje cel-
kem 8 bannerů (velikosti 100 cm x 70 cm) s informacemi o způso-
bech chovu a welfare (životní pohodě) tzv. kožešinových zvířat, 
o legislativě v různých zemích i o možnostech aktivního zapojení se 
do ochrany těchto zvířat. Výstavu lze případně zkombinovat s někte-
rou z výstav studentských prací soutěže Designem proti kožešinám.

Máte-li vhodný prostor pro umístění výstavy, neváhejte nás prosím 
kontaktovat na e-mailu info@protisrsti.cz.

Světový den bez kožešin 2011

Jako každý rok i v loňském roce jsme při příležitosti Světového dne 
bez kožešin (25. listopadu 2011) uspořádali v centru Prahy akci 
upozorňující veřejnost a média na problematiku kožešinové módy.

Tentokrát jsme se rozhodli zaměřit pozornost na oblast, o které 
mnoho lidí ani netuší, a sice na velmi drastické způsoby zabíjení 
tzv. kožešinových zvířat (převážně norků). Proto jsme se oblékli 
do plynových masek. Jako jedna z povolených metod usmrcování 
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Světový den bez kožešin (Fur Free Friday) se slaví po celém světě 
již od roku 1985. V roce 2011 se do něj zapojilo více než 120 
měst z celého světa. Svoboda zvířat se k tomuto mezinárodnímu 
dni připojila již potřetí.

V Pustějově se chystá legalizace chovu norků, 
který funguje bez povolení už 17 let

Společně s organizací Děti Země jsme se koncem roku 2011 
vyjádřili proti dodatečné legalizaci norčí farmy v Pustějově. Sta-
vební úřad ve Studénce totiž vydal dodatečné povolení stavby 

pro chov norků v Pustějově, který byl před 17 lety vybudován 
jako černá stavba a od té doby nelegálně funguje až dosud. 
Proti jsou i lidé žijící v okolí, kteří si stěžují na obtěžování 
zápachem. Na farmě se chová až na 5 000 norků. O tom, zda 
bude chov norků v Pustějově skutečně legalizován, nebo 
bude rozhodnutí zrušeno, bude rozhodovat Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje. O vývoji situace Vás budeme 
informovat.

Obchod bez kožešin

Oděvní ateliér Jungle moda (www.junglemoda.com) 
podpořil módu bez kožešin a zapojil se do meziná-
rodního programu Obchod bez kožešin, jehož 
cílem je vytvořit mezinárodní síť společností, které 
odmítají prodávat pravé kožešiny. Jungle moda 
zároveň poskytuje 15% slevu pro členy a členky 
Svobody zvířat.

Jungle moda nabízí ručně malované dámské a pánské oble-
čení a doplňky z bio a přírodních materiálů. Zapojením se 
do projektu Obchod bez kožešin se společnost zaručila, že 
nebude prodávat výrobky z pravých kožešin.

Obchod bez kožešin (Fur Free Retailer) je mezinárodní pro-
gram, který byl zahájen v rámci Aliance za módu bez kože-
šin (Fur Free Alliance) v roce 2006, Svoboda zvířat jej 
koordinuje v rámci České republiky. K účasti na tomto pro-
gramu jsou vyzýváni prodejci, návrháři a výrobci oděvů 
a módních doplňků, kteří se díky projektu mohou připojit 
k mezinárodní síti firem odmítajících kožešinovou módu. 
Seznam těchto firem je pravidelně aktualizován a zveřej-
ňován ve všech zúčastněných zemích a zákazníci mohou 
díky logu programu ihned poznat, zda jejich oblíbený 
obchod podporuje nebo odmítá krutý a zbytečný obchod 
s kožešinami.

Více se dozvíte na www.obchodbezkozesin.cz nebo  
na www.furfreeshopping.com.

Designem 
proti kožešinám

V říjnu minulého roku se v praž-
ské Kavárně Velryba odehrálo 
slavnostní vyhlášení výsledků 
mezinárodní studentské soutěže Designem proti kožešinám 
(Design Against Fur – DAF). Večerem provázel herec a mode-
rátor Petr Vacek, k poslechu zahrál pražský písničkář Petr 
Mašín se svou kapelou. Pro hosty bylo připraveno i občerst-
vení v podobě veganského rautu.

Ročník 2011 byl pro soutěž DAF výjimečný hned v několika 
ohledech. Od českých a slovenských studentů jsme obdr-
želi rekordní počet registrací – 226, z toho bylo do soutěže 
odesláno 169 plakátů a 6 animací. Porota z agentury 
Scholz&Friends v rámci česko-slovenského kola vybrala 6 
vítězných prací, jejichž autorům byly v průběhu slavnost-
ního večera předány diplomy a ceny. Na prvním místě se 
umístila Maryna Lehchylina, studentka Ústavu umění 
a designu ZČU v Plzni. Vítězka obdržela software od spo-
lečnosti ADOBE. Druhé místo získala Julie Ratajová, taktéž 
studentka Ústavu umění a designu ZČU v Plzni. Bronzovou 
pozici obsadila Petra Komárková, studentka Fakulty umění 
a designu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
Česká porota udělila ještě ocenění za zpracování plakátu 
Danielu Krejčímu (student Střední školy aplikované kyber-
netiky s. r. o. v Hradci Králové) a Magdaleně Čábalové (stu-
dentka Střední odborné školy obchodu, užitého umění 
a designu v Plzni).
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Poprvé v historii soutěže čeští studenti dosáhli na vrcholné 
příčky v rámci mezinárodní úrovně. Darek Zahálka a Michal 
Plodek za svoji animaci získali 3. místo v celosvětové soutěži 
v tvorbě animací. Vítězné video můžete shlédnout  
na www.youtube.com/svobodazvirat.

Laura Kuklová ze Střední odborné školy obchodu, užitého 
umění a designu v Plzni získala za svůj plakát mimořádné 
vyznamenání v rámci kola Evropa a mezinárodní. Dalším 
vyznamenáním od evropské komise byl oceněn i Jakub Rusek, 
student Fakulty umění a designu na Univerzitě J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem.

Vyhlášení výsledků bylo spojeno s vernisáží nové putovní 
výstavy Designem proti kožešinám 2011, která obsahuje 
nejen vítězné plakáty z roku 2011.

Výsledky kola Evropa a mezinárodní

1. místo: Ilse Vandecappelle, Saint-Lucas, Ghent, Belgie
2. místo: Heather Palmateer, James Madison University,  
  Virginia, USA
3. místo: Eric Barnes, Missouri State University, USA
  Kristina Pejouski a Gina Swindler, Temple  
  University, Philadelphia, USA

Výsledky celosvětové soutěže

O první místo v celosvětové soutěži (Grand Prize Winner) se roz-
dělili Ilse Vandecappelle z Belgie a Joshua Flatt z Velké Britá-
nie. Vítězné návrhy zvolili zástupci členských organizací FFA.

V internetovém kole (People’s Choice Award), v němž svého favo-
rita volila široká mezinárodní veřejnost, zvítězil Eric Barnes z USA.

Designem proti kožešinám je mezinárodní studentská soutěž 
organizovaná Aliancí za módu bez kožešin. V České republice ji 
koordinuje Svoboda zvířat. Studenti mají za úkol vymyslet origi-
nální plakát či animaci vyslovující se proti kožešinové módě, které 
by mohla některá ze světových organizací na ochranu zvířat využít 
ve své protikožešinové kampani.

Vítěz kola Evropa a mezinárodní a držitel Grand Prize Winner v celosvětové 
soutěži (plakát Ilse Vandecappelle z Belgie)

Druhý držitel Grand Prize Winner, Joshua Flatt

Vítěz internetového hlasování (People‘s Choice Award), Eric Barnes
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Milan Karas o svých 
zážitcích v soutěži DAF

Milan Karas, vítěz loň-
ského ročníku česko-slo-
venského kola soutěže 
Designem proti kožeši-
nám, získal kromě soft-
waru od společnosti 
ADOBE jako hlavní cenu 
také stáž v reklamní agen-
tuře Scholz&Friends Praha 
a o účasti v soutěži napsal 
krátký esej.

Do soutěže DAF jsem se 
dostal skrze jednu 
z mnoha školních prací, 
jež mně byla zadána. To, 
že se jednalo o soutěž, 
jsem nevnímal jako žádné 
plus, neboť tato skuteč-
nost přinášela akorát další 
komplikace se stíháním 

data odevzdání, které jsem samozřejmě stíhal jen stěží. 
S výhrou či jakýmkoliv lepším výsledkem jsem nepočítal, ne 
snad pro to, že bych svou práci nepovažoval za dobrou, leč 
spíše proto, že s takovými věcmi zkrátka vůbec nekalkuluji. 
Ve finále jsem tedy byl dosti překvapen a v Praze na vyhlá-
šení výsledků jsem získal nejnovější verzi Adobe Illustratoru 
a poukaz na týdenní stáž v reklamní agentuře. Po necelém 
roce jsem se zúčastnil této stáže v agentuře Scholz & Fri-
ends, což byla velmi zajímavá zkušenost.

Ocitl jsem se v prostředí skupiny opravdových profesionálů, 
v pobočce mezinárodní společnosti, na jejíž práce při cestě 
po Praze člověk naráží každou chvíli. Příjemný kolektiv mě 
přivítal a brzy jsem si udělal více než rámcovou představu, 
jak to v takové reklamní agentuře funguje. Samozřejmě jsem 
dostal i svou práci, kterou byl návrh a tvorba plakátů a pozvá-
nek k dalšímu kolu soutěže DAF. Tuto práci jsem připravil 
v několika návrzích a společně s ostatními lidmi v reklamce 
jsme vybrali variantu, se kterou se možná brzy ve spojení se 
soutěží DAF setkáte.

Ovšem tyto nové materiály nebyly jediné, co jsem v agentuře 
dělal. Také mi bylo nabídnuto provést můj vítězný plakát 
v jiné technice, tedy fotograficky a zvýšit tím jeho visuální 
atraktivitu a profesionalitu. S tím jsem samozřejmě souhla-
sil, a tak jsme se zabývali také fotografováním cylindru, 
hůlky a krve, jehož výsledek vypadá moc dobře.

Nad rámec svého úkolu v agentuře jsem byl také s ostatními 
fotografovat vozy městské hromadné dopravy či citylighty 
pro budoucí reklamní kampaně, na čemž mě velmi zaujalo 
sledovat aplikaci práce v agentuře na skutečné prostředí 
města a blízkého okolí.

Jsem rád, že jsem se mohl stáže zúčastnit a musím konstato-
vat, že celkově pro mě byla velkým přínosem nejen pro zají-
mavost, ale předpokládám, že zkušenosti z agentury ještě 
velmi zúročím v budoucí práci.

Více na www.dafcr.cz.

Rusko zakázalo obchod s kožešinami 
tuleně grónského

Celní unie Běloruska, Kazachstánu a Ruské federace zakázala 
import a export kožešin tuleně grónského. Je to to největší 
vítězství celosvětové kampaně za ukončení komerčního lovu 
tuleňů od roku 2009, kdy Evropská unie (EU) zakázala obchod 

s tuleními produkty (s výjimkou pro produkty z tuleňů získané 
při tradičním lovu Inuity a dalšími původními komunitami, 
které přispívají k jejich živobytí).

Podle kanadské vlády míří do Ruska až 90 % kanadského 
exportu tuleních kožešin. V roce 2009 Rusko ukončilo vlastní 
lov tuleňů grónských v Bílém moři, který i ruský premiér Vladi-
mir Putin nazval “krvavým průmyslem” a něčím, co “mělo být 
zakázáno před lety”.

Díky neúnavné práci organizací na ochranu zvířat začaly 
v roce 2008 vzdušné průzkumy a vědecký výzkum odkrývat 
alarmující pokles populace tuleňů grónských v Bílém moři. 
V témže roce byla ruské vládě doručena petice podepsaná 
400 000 signatáři. V roce 2009 došlo k protestům proti lovu 
tuleňů v Moskvě a 25 dalších ruských městech a Rusko 
konečně zastavilo komerční lov tuleňů grónských. Ruský mini-
str přírodních zdrojů Jurij Trutnev tenkrát prohlásil: “Krvavá 
tulení jatka, to zabíjení bezbranných zvířat, které ani nemůže 
být nazýváno lovem, jsou nyní zakázána v Rusku stejně, jako je 
tomu ve většině rozvinutých zemí. Je to závažný krok směrem 
k zachování biodiverzity v Rusku.”

Vývoj omezení obchodování s tuleními výrobky:

1972 Kongresem USA prochází Zákon o ochraně mořských 
savců, který zakazuje dovoz tuleních produktů.

1983 Evropská unie zakazuje dovoz tuleních výrobků z tak-
zvaných „whitecoats“ (mláďata tuleně grónského 
mladší dvanácti dnů) a takzvaných „bluebacks“ (mlá-
ďata čepcolů hřebenatých mladší jednoho roku). 
Tento zákaz byl obnoven v roce 1985 a v roce 1989 
byl schválen jako regulérní nařízení.

1987 Kanadská vláda zakazuje komerční lov „whitecoats“ 
a „bluebacks“ v kanadských vodách.

1990 Jihoafrická republika ukončuje lov lachtanů jihoafric-
kých.

2006 Mexiko zakazuje dovoz a vývoz mořských savců 
včetně ploutvonožců.

2007 Belgie a Nizozemí přijímají národní zákazy dovozu 
tuleních produktů.

2009 Rusko zakazuje zabíjení mláďat tuleně grónského 
mladších než 12 měsíců.

2009 Evropská unie zakazuje dovoz všech tuleních pro-
duktů (s výjimkou pro produkty z tuleňů získaných při 
tradičním lovu Inuity a dalšími původními komunitami, 
které přispívají k jejich živobytí).

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

Úspěšný plakát Milana Karase

© Mzedig | Dreamstime.com
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Kampaň

Za nahrazení
pokusů na zvířatech
Multimediální výstava alternativních metod 
k pokusům na zvířatech

V srpnu 2011 zorganizovala 
InterNICHE (Mezinárodní síť 
pro humánní vzdělávání), jejíž 
součástí je také Svoboda zví-
řat, multimediální výstavu 
alternativních metod k poku-
sům na zvířatech a pitvám 
ve vzdělávání. Stalo se tak 
v Montrealu v rámci Osmého 
světového kongresu o alterna-
tivních metodách k pokusům 
na zvířatech. Svoboda zvířat se 
tentokrát kongresu z finanč-
ních důvodů nezúčastnila.

Podobnou výstavu InterNICHE 
organizovala již na předcho-
zích Světových kongresech. 
Tentokrát ji organizovala spo-
lečně s organizací Animalearn, 
díky čemuž byly použity zdroje 
obou organizací, a byla tak 
představena ještě širší škála 
alternativ.

Alternativy se týkaly medicíny, 
veterinární medicíny a biologie 
a byly roztříděny podle oborů 
– zahrnovaly anatomii, fyziolo-
gii, farmakologii, klinické 
dovednosti a chirurgii. Byly 
určeny především pro použití 
na vysokých školách, ale 
některé byly vhodné i pro stře-
doškolské studenty a učitele. 
Na každém stanovišti byly 
k vidění různé programy, 
modely, figuríny a simulace, 

které si zájemci mohli vyzkoušet nebo je předváděli sami výrobci. 
Dobrovolníci prováděli návštěvníky a předváděli ukázky dle vlast-
ního vzdělání a zkušeností.

Výstava prezentovala jak zavedené pomůcky pro nahrazování 
pokusů na zvířatech, tak nové produkty. Mezi největší zajímavosti 
patřila např. SimuRat, kombinace interaktivní figuríny a počítačo-
vého programu, která je určena k simulaci farmakologických pokusů 
na potkanech. Dále zde byly představeny POP trainer pro laparosko-
pii, figurína psa Jerry se simulátorem srdečního tepu a dechu, trena-
žér sterilizace psů nebo nové umělé modely žab pro praktické pitvy.

Velmi oblíbené byly praktické alternativy, zejména chirurgické 
simulace. Demonstrace předváděli tři veterinární lékaři z InterNI-
CHE. Mimo jiné bylo předvedeno i přes 100 softwarových alterna-
tiv. Ty zahrnovaly anatomické programy, simulace pitev, pokročilé 
animace a virtuální průlety překračující hranice pitvy, fyziologické 
a farmaceutické virtuální laboratoře, simulátory virtuální anestézie 
a intenzivní péče.

Multimediální výstavy se zúčastnilo mnoho odborníků a výrobců 
z celého světa. Přednášející mohli ilustrovat svá vystoupení 
pomocí praktických ukázek a zástupci organizací InterNICHE 
a Animalearn ocenili možnost setkat se a navázat kontakty 
s výrobci a zapojit se do diskuze s odborníky na konkrétní 
pomůcky a jejich použití v praxi. Někteří výrobci nabízeli své 
nové produkty k zařazení do knihoven a on-line databází zúčast-
něných organizací.

Multimediální výstava poskytla praktickou ukázku alternativ 
ve vzdělávání a praxi a tyto pomůcky se tak staly hmatatelnějšími. 
Také umožnila prostor pro diskuzi, navazování kontaktů a sdílení 
zdrojů a zkušeností.

Více informací najdete na www.interniche.org.

Meeting Evropské koalice za ukončení na zvířatech

Na konci října 2011 jsme se zúčastnili třídenního setkání Evropské 
koalice za ukončení pokusů na zvířatech ve Varšavě. To se koná 
dvakrát do roka a řeší se na něm aktuální situace týkající se 
pokusů na zvířatech v jednotlivých zemích i společné kampaně.

Diskutovali jsme např. o pokračování kampaně Ne kruté kosme-
tice – za zachování termínu zákazu testování kosmetiky na zvířa-
tech bez výjimek. Zabývali jsme se také novou evropskou směrnicí 
na ochranu pokusných zvířat.

Meetingu se zúčastnili také zástupci organizací ze zemí, které 
v koalici dosud chyběly. Po prezentaci jednotlivých organizací 
jsme rozhodli o rozšíření koalice o zástupce z Polska, Makedonie 
a Malty. Koalice tak má nyní zase o něco silnější hlas.

Certifikát HCS/HHPS

Certifikáty HCS a HHPS pro výrobky netestované na zvířatech 
v roce 2011 oslavily 15 let od svého založení. V současnosti již 
získalo certifikáty více než 400 společností po celém světě.

Na seznam společností s certifikátem HHPS (Humánní standard 
pro prostředky pro domácnost) přibyly značky Ecozone (ekolo-
gické prací a mycí prostředky) a Astonish (čisticí prostředky). 
Výrobky obou společností je v ČR možné koupit přes internet 
a v několika kamenných obchodech.

Bohužel musel být certifikát HCS (Humánní kosmetický standard) 
odebrán hned několika známým společnostem: L’Occitane, Mary 
kay a Yves Rocher. Tyto firmy již nesplňují podmínky certifikátu. 
Odmítají totiž přestat vyvážet své výrobky do Číny, kde dochází 
k povinnému přetestování dovážené kosmetiky na zvířatech. Dou-
fáme, že jakmile Čína změní své předpisy a společnosti zde nebu-
dou nuceny znovu testovat své výrobky, bude více společností 
schopno splnit podmínky certifikátu a seznam se opět rozšíří.

V prosinci 2011 jsme vydali aktualizovanou verzi tištěného 
seznamu kosmetiky a prostředků pro domácnost netestovaných 
na zvířatech. Seznamy si můžete vyzvednout v našich infocentrech 

© Nick Jukes | InterNICHE
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nebo si o ně napsat na info@svobodazvirat.cz. Seznam je  
také možné stáhnout z webů www.pokusynazviratech.cz 
a www.netestovanonazviratech.cz.

Zrušení chovné stanice opic v Portoriku

Nejvyšší soud v Portoriku zakázal společnosti Bioculture 
z Mauricia otevřít zde zařízení pro chov opic. Ty měly být pro-
dávány do laboratoří, především v USA. Zhruba 4000 opic, 
které by tvořily základ chovu, mělo být dovezeno z Mauricia. 
Od roku 2009 probíhá proti stavbě tohoto chovného zařízení 
mezinárodní kampaň organizací na ochranu zvířat. Proti se 
postavilo i samotné Portoriko, a zejména Guayama, kde se 
farma měla nacházet. Šetření portorického senátu poukázalo 
na to, že nebyla věnována dostatečná pozornost dopadům, 
které by farma měla na místní obyvatele, krajinu a zdroje vody. 
Rozhodnutí soudu je úspěchem kampaně a tlaku místních 
obyvatel.

Pokrok společnosti Allergan v testování 
botoxu bez použití zvířat

ECEAE nedávno uvítala oznámení Allerganu, že Americká 
správa potravin a léčiv (FDA) schválila pro testy stability 
a účinnosti u značek BOTOX® a BOTOX® Cosmetic buněčné 
testování bez použití zvířat. Allergan uvedl, že tato skuteč-
nost umožní společnosti omezit testování jejích produktů 
(BOTOX®, BOTOX® Cosmetic a VISTABEL®) na zvířatech až 
o 95 % během tří let. Na následující schůzce se zástupci 
ECEAE společnost Allergan potvrdila, že plánuje ukončit tes-
tování na zvířatech u výrobků pro komerční účely, jakmile to 
regulační orgány schválí.

Botulotoxin má v EU licenci jako lék pro léčbu poměrně vzác-
ných onemocnění, ale známější je pro své použití při kosme-
tických zákrocích. Botulotoxin je bez ohledu na konečné pou-
žití tradičně testován na zvířatech. Regulační orgány po celém 
světě v současné době požadují testy na zvířatech před uvede-
ním produktů z botulotoxinu na trh. Společnost Allergan je 
přední výrobce produktů z botulotoxinu.

ECEAE vede dlouhodobou kampaň za ukončení krutého použí-
vání zvířat pro testy botulotoxinu a uvítala možnost prodisku-
tovat se společností Allergan další kroky. Výkonná ředitelka 

ECEAE Michelle Thew uvedla: „Jsme rádi, že jsme měli příležitost 
setkat se se zástupci společnosti Allergan. Používání myší k testo-
vání botulotoxinu je silně znepokojivá veřejná otázka. Vítáme 
pokrok společnosti Allergan v oblasti testování jejich produktů bez 
použití zvířat a těší nás předpokládaný značný pokles testování 
na zvířatech. To je jednoznačně krok vpřed. Allergan ukázal, že je 
možné nahradit testování na živých myších. Nyní vyzýváme evrop-
ské orgány pro regulaci léčiv a ostatní společnosti vyrábějící pro-
dukty z botulotoxinu, především společnosti Ipsen a Merz, aby 
tohoto příkladu následovaly.“

Douglas Ingram z Allerganu uvedl:  „Zavázali jsme se nalézt alter-
nativní metodu k testu LD50 pro BOTOX®, BOTOX® Cosmetic 
a VISTABEL® a věnovali jsme více než 60 milionů dolarů a jedno 
desetiletí na výzkum a vývoj této problematiky. Průlomové řešení 
našich vědců, které je v současnosti posuzováno evropskými zdra-
votnickými úřady, nám dovolí nabízet výrobky z botulotoxinu, které 
pro komerční využití nevyžadují testování na zvířatech.“

Americká armáda 
končí s používáním 
opic pro výuku

Americká armáda brzy 
přestane s používáním 
živých kočkodanů při 
výuce s chemickými zbra-
němi.

V Aberdeenské laboratoři 
v Marylandu v současné 
době používá armáda živé 
kočkodany při cvičeních 
pro praktikanty. Cílem je 
ukázat péči o pacienty, 
kteří byli vystaveni nervo-
vým plynům. Nezisková 
organizace Komise lékařů 
pro zodpovědnou medi-
cínu (PCRM) podala 
v srpnu roku 2011 oficiální 
proti používání zvířat, 
ve které žádala Odbor 
obrany o zastavení dovozu 
dalších opic pro tyto účely. 
Navzdory této stížnosti 
bylo nedávno do Aber-
deenu dovezeno dalších 
20 opic. Na nedávném setkání ale potvrdili generálové ze základny 
Detrick a Aberdeenské laboratoře, že brzy přestanou používat 
opice při těchto cvičeních.

„Blahopřeji armádě, že opouští tuto krutou a neefektivní metodu 
trávení opic, kterou se snaží učit lékařský personál o působení 
nervových plynů,“ uvedl John. J. Pippin, zástupce PCRM. „Profesi-
onální armádní lékaři by měli být plně připraveni poradit si s che-
mickým útokem a nejlepší trénink poskytnou simulátory lidských 
pacientů a další špičkové technologie.”

Video s obětí chemického cvičení, které PCRM získala díky zákonu 
o svobodě informací, ukazuje prudké křeče kočkodana po podání 
toxické dávky fysostigminu, látky, která způsobuje záchvaty, potíže 
s dýcháním a někdy i smrt. Metody bez použití zvířat jsou efektiv-
nější. Například izraelští vědci vyvinuli tréninkové osnovy bez pou-
žití zvířat pro lékařskou péči o pacienty vystavené nukleárním, 
biologickým a chemickým zbraním.

Více na www.pokusynazviratech.cz, www.netestovanonazviratech.cz.

Připravila: Barbora Večlová (pokusy@svobodazvirat.cz)

© Lculig | Dreamstime.com
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Kampaň

Cirkusy
bez zvířat
Podzim je tradičně obdobím, kdy se to u nás cirkusy jen hemží. 
Naše kroky proto směřovaly do cirkusových zvěřinců, abychom 
zkontrolovali, v jakých podmínkách zde zvířata žijí. Jednotlivé cir-
kusy se od sebe nepatrně liší, co se týče ustájení zvířat. Životní 
podmínky ale nejsou uspokojivé nikde.

V malém cirkusu v Praze u Thomayerovy nemocnice jsme našli tygra 
v malé kleci, vystaveného slunci, bez vody a možnosti úkrytu. Bez 
přístupu k vodě byla i ostatní zvířata ve zvěřinci. Vodu jsme jim dali 
až my a všechna zvířata pila tak hltavě, jakoby ji za celý den nevi-
děla. Tuto znepokojivou situaci jsme oznámili Městské veterinární 
správě s podezřením na týrání zvířat a žádostí o prověření cirkusu.

Podobně dopadl i další cirkus, kde jsme objevili apatického med-
věda v transportní kleci, který jevil známky stereotypního chování.

Připravila: Hana Fojtíková (cirkusy@svobodazvirat.cz)

22. října 2011 uspořádala Sekce na ochranu koček při Svo-
bodě zvířat 9. umisťovací výstavu opuštěných koček v Plzni. 
Kromě Svobody zvířat se výstavy účastnila občanská sdružení 
Kočka mezi lidmi, Animal’s Praha a Srdcem pro kočky. Celkem 
bylo vystaveno 49 zvířat a podařilo se umístit 25 jedinců 
do nových domovů.

V listopadu proběhla v plzeňské kavárně benefiční prodejní 
výstava uměleckých děl plzeňských výtvarníků s názvem „Kočka 
tahá dršťky“. Výstavu pořádalo o. s. Felix (www.felix-os.cz/) 
ve spolupráci se Svobodou zvířat.

Nabídku koček z našich depozit a víc informací najdete 
na www.kocici.cz nebo na http://picasaweb.google.com/
venda.pidlo/.

I ve školním roce 2011/2012 pokračujeme s výukou ekový-
chovných programů na mateřských, základních i středních 
školách Plzeňského kraje, programy také nabízíme organiza-
cím pracujícím s mládeží. Pro 1. stupeň ZŠ jsou připraveny  
3 programy: „Zvířátka u nás doma aneb umíme se o ně sta-
rat,“ „Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam žije“ a „Zvířátka 
a zábava aneb chodíte do cirkusu a zoo“. Pro 2. ZŠ jsou určeny 
také 3 programy: „Zvířata jako součást průmyslu,“ „Zvířata 
na farmě“ a „Zvířata v cirkusech a zoo.“ Díky programům se 
děti mohou zábavnou formou seznámit s potřebami svých 
„domácích mazlíčků“, chovem exotických i hospodářských 
zvířat v zajetí či využívání zvířat za účelem testování kosmetiky. 
Nově je možné všechny ekovýchovné programy absolvovat 
také v anglickém jazyce.

Kontaktní osoba: Petra Hefnerová (ekovychova@svobodazvirat.cz)

Sekce na ochranu koček

Ekovýchovné programy
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Události
ve Svobodě zvířat

Vegetariánský den

V neděli 2. října se na Toulcově dvoře v Praze konal 8. ročník Vege-
tariánského dne. Organizátoři připravili zajímavé přednášky – 
např. o alternativním stravování ve školkách a o vegetariánské 
výživě v dětském věku. Nechyběly ani ukázky vaření, prodejní 
stánky i jídla vegetariánských restaurací. Proběhla vyhlášení oce-
nění Vegetarián roku (Zuzana Candigliota), Vegetariánská restau-
race roku a Kniha roku. Akce se samozřejmě zúčastnila i Svoboda 
zvířat se svým infostánkem.

Veganský den

1. listopadu jsme v Plzni v rámci Světového veganského dne uspo-
řádali ochutnávku veganského jídla. Akce se setkala s velkým 
zájmem kolemjdoucích, kteří měli možnost ochutnat pro ně netra-
diční potraviny, jako jsou tempeh nebo tofu. Na akci navázalo 
večerní promítání filmů Království míru a Svědek v plzeňské 
čajovně Seraf.

Chcete mě?

Tématem hlavní reportáže posledního říjnového pořadu Chcete 
mě? (30. 10. 2011) byly kožešiny a podmínky, v nichž musí žít tzv. 
kožešinová zvířata. Součástí reportáže byl i rozhovor s Lucií Morav-
covou a aktuální záběry z českých kožešinových farem. Najdete jej 
v archivu na webu ČT.

Rakousko, Kärnten

První zcela veganský hotel na světě byl otevřen v Rakousku. Hotel 
Loving Hut se rozkládá v příjemném prostředí v blízkosti jezera Klo-
pein, jednoho z nejteplejších jezer v Evropě. Na jídelníčku nabízí 
pouze 100% veganská jídla a nápoje, které navíc nejsou geneticky 
upravené a většinou pochází z místních zdrojů nebo fair-trade pro-
dukce. Hotel, stejně jako řetězec stejnojmenných restaurací se 
snaží prosazovat etický, ekologický a zdravý životní styl.

Zdroj: www.lovinghutpension.at

Zákaz kožešin v Západním Hollywoodu

Západní Hollywood patřil odjakživa k průkopníkům v přijímání prů-
lomových zákonů v oblasti ochrany zvířat. V roce 1989 přijal 
Západní Hollywood usnesení č. 558, kterým prohlásil Západní 
Hollywood „Zónou bez krutosti na zvířatech.“

Nyní nastal čas udělat další kroky v realizaci tohoto slibu. Západní 
Hollywood má znovu možnost stát se leaderem v oblasti ochrany 
zvířat – stává se totiž prvním městem bez kožešin v USA. Západní 
Hollywood se zavázal stát místem bez krutosti páchané na zvířa-
tech. Nechce již dále podporovat barbarský obchod s kožešinami. 
Zákaz kožešin úspěšně prosadila místní iniciativa „Fur Free WeHo 
(West Hollywood)“. Povedlo se zvolení „protikožešinového“ kandi-
dáta do místní samosprávy, stejně jako zvýšení povědomí veřej-
nosti o kožešinové problematice. Vedoucí kampaně doufají, že 
zákaz kožešin se jednou podaří prosadit v celé zemi.

Zdroj: http://furfreeweho.com/

Zajímavosti ze světa

© michalkolesar.net

© Smellme | Dreamstime.com
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savců také doposud slibně se rozvíjející odvětví ekoturismu. 
Nejen že v roce 2008 lov lachtanů přinesl pouhých 513 000 
USD v porovnání s dvoumilionovým příjmem z jejich pozoro-
vání, ale probíhající vraždění může vést k celkovému zániku 
populace tuleňů v Namibii. Přitom celých 10 % lidí navštíví 
zemi právě kvůli pozorování lachtanů. V roce 2008 to bylo 
něco přes 100 000 turistů. Oproti lovu turismus pomáhá zvy-
šovat zaměstnanost a úroveň služeb, a tím i životní úroveň 
v zemi. Komise mezinárodních organizací na ochranu zvířat 
vyzvala v závěrečné zprávě studie namibijskou vládu k úpl-
nému ukončení lovu lachtanů.

Zdroj: www.hsi.org

Čína, Peking

Dvě americké společnosti narazily ve snaze představit 
v Pekingu rodeo jako „nejstarší americký sport“. Proti pláno-
vané osmidenní show se postavilo 71 čínských organizací 
na ochranu zvířat a dosáhly zatím alespoň odložení předsta-
vení. Ochranáři zpochybnili také tvrzení propagátorů rodea, že 
se jedná o vzdělávací akci a součást americké kultury. „Jde 
o nesprávnou interpretaci americké kultury,“ uvedl ředitel čín-
ského Sdružení na ochranu zvířat s tím, že taková „zábava“ 
bezpochyby neodráží skutečný život na americkém západě. 
„Nutit zvířata k účasti není žádným sportem … sportu se má 
účastnit každý dobrovolně,“ okomentoval snahu propagátorů 
vedoucí kampaně proti rodeu Huili Liu. Ochránci zvířat se sna-
žili apelovat hlavně na sponzory a vedení Pekingského národ-
ního stadionu, kde se mělo rodeo konat. Doufají, že se jim 
podaří dosáhnout úplného zrušení odložené akce.

Zdroj: www.hsi.org

Velká Británie

26. září vyhlásila PETA výsledky soutěže o Nejvíc sexy vegeta-
riána/vegetariánku Evropy 2011. Soutěž probíhala prostřed-
nictvím on-line hlasování a vítězi se stali Sofie z Velké Británie 
a Hristo z Bulharska. Už nyní je možné posílat fotografie 
do dalšího ročníku soutěže. PETA chce touto cestou zejména 
popularizovat vegetariánský/veganský životní styl.

Zdroj: www.peta.org.uk

USA

Prezident Obama schválil zákon povolující zabíjení divokých 
koní pro lidskou konzumaci, přestože 70 % Ametičanů nesou-
hlasí se zabíjením těchto zvířat kvůli masu. Zákon byl schválen 
těsně před americkým svátkem Díkuvzdání, kdy prezident 

Kanada, Toronto

Kanadské město Toronto udělalo další krok k ochraně zvířat 
z chovných stanic. V těchto komerčních objektech jsou zvířata 
chována v otřesných podmínkách a pouze za účelem co největšího 
zisku. Město ve snaze omezit tento neetický obchod zakázalo pro-
dávat tyto psy a kočky v obchodech se zvířaty. Do ochranných 
zařízení tak putovalo přes 500 týraných psů z těchto stanic. 
Obchody budou moci získávat psy a kočky na prodej pouze 
z útulků pro zvířata, čímž jim poskytnou šanci na nový domov. 
Organizace na ochranu zvířat se nyní snaží přesvědčit veřejnost, 
aby chovné stanice domácích mazlíčků nepodporovala jejich 
nákupem přes internet nebo na bleších trzích. „Zákazník vždy 
nese odpovědnost a musí se ujistit, že způsobem, jakým si pořídí 
svého zvířecího společníka, nepodporuje takovýto nelegální 
obchod,“ uvedla k tomu Alanna Devine z montrealské SPCA (Soci-
ety for the Prevention of Cruelty to Animals).

Toronto je po Richmondu v Britské Kolumbii druhým kanadským 
městem, kde bylo takové opatření zavedeno.

Zdroj: www.hsi.org

Demokratická republika Kongo

V Demokratické republice Kongo znepokojivě stoupá obchodování 
s gorilími mláďaty. V říjnu 2011 se zaměstnancům národního 
parku Virunga podařilo zachránit mládě, které mělo být na černém 
trhu prodáno za přibližně 40 tisíc USD. Zaměstnanci parku praco-
vali v utajení a jako potenciálním kupcům se jim podařilo získat 
informace o prodeji mláděte. Mluvčí parku uvedla, že pytláci 
mohou být ve spojení se zoologickými zahradami v Indii nebo 
Rusku, případně pracují pro soukromé zájemce. Zachráněné 
mládě je podle veterináře zdravé, ale vystresované po téměř 
měsíčním pobytu v malém batohu. Letos se jedná už o čtvrté 
zachráněné mládě, uvedl park na svých internetových stránkách.

Zdroj: www.huffingtonpost.com

Namibie

Nová společná studie mezinárodních organizací na ochranu zvířat 
(HSI, RFA, WSPA, BvD) potvrzuje, že pozorování živých lachtanů je 
pro namibijskou ekonomiku 300x výhodnější než jejich lov. Pone-
cháme-li stranou etickou rovinu, ohrožuje kruté zabíjení mořských 
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Veganské recepty

Nadívané žampiony

Ingredience: ¾ kg větších žampionů, 1 ½ hrnku nadrobeného čer-
stvého celozrnného chleba (z cca 2 krajíců chleba), 3 lžíce panen-
ského olivového oleje, 1 středně velká červená cibule, na jemno 
krájená, 2 stroužky česneku, na jemno krájené, ¾ lžičky mořské 
soli, 2 lžíce čerstvé petrželky, nasekané, ½ lžičky bazalky

Postup
Ze žampionů odstraňte nohy a nasekejte je. Na pánvi rozpalte 2 
lžíce olivového oleje, přidejte nakrájenou cibuli a česnek a ores-
tujte (cca 5–7 minut). Dále přidejte na jemno nasekané nohy 
ze žampionů a znovu krátce (cca 2 minuty) orestujte. Smíchejte se 
solí, nadrobeným chlebem, bazalkou a petrželkou. Rovnoměrně 
navrstvěte do klobouků žampionů. Pečte na plechu se zbytkem 
olivového oleje v předehřáté troubě (200°C) cca 30–45 minut 
podle velikosti žampionů.

Podávejte s čerstvým salátem.

Zdroj: www.vegancooking.com

USA

40 laboratorních bíglů poprvé spatřilo denní světlo díky projektu 
Svoboda bíglům (Freedom Beagle Project). Tento projekt byl zatím 
největší záchrannou akcí skupiny Animal Rescue Media Education 
(ARME), která zachránila celkem 72 bíglů. Zatímco 32 psů už bylo 
adoptováno v Evropě, zbývajících 40 snad nalezne nový domov 
v Los Angeles v USA. V laboratořích byli psi ve věku 4–7 let drženi 
v klecích po jednom bez možnosti vzájemného kontaktu.

Zdroj: www.huffingtonpost.com

Připravila: Daniela Dušková

Obama „omilostnil“ dva krocany, původně určené na slavnostní 
stůl. Zatímco tomuto aktu věnovala média značnou pozornost, při-
jetí kontroverzního zákona prošlo téměř bez povšimnutí. Koňská 
jatka nebyla v minulosti v USA povolena zejména kvůli nedostatku 
financí na komise, které by kontrolovaly podmínky zvířat při pře-
vozu a na jatkách.

Zdroj: www.ecorazzi.com

USA, Kalifornie

Každoročně zahynou kvůli žraločí polévce desítky milionů žraloků. 
Tento kulinářský výstřelek se značně podílí na decimaci mnoha 
druhů žraloků po celém světě. Naštěstí se již v některých zemích 
(např. USA) šíří trend ochrany těchto paryb. 7. října se Kalifornie 
oficiálně stala dalším americkým státem, kde je zakázáno zabíjet 
žraloky kvůli ploutvím. Od července 2013 zde bude zakázáno 
vlastnit, prodávat nebo distribuovat žraločí ploutve. Kalifornie se 
tak připojila ke státům Oregon, Washington a Havaj. Kalifornský 
guvernér reagoval podpisem zákona na tisíce dopisů, které zastu-
pitelstvu poslali občané a zastánci práv zvířat. Jakožto největší 
predátoři jsou žraloci nepostradatelnou součástí přírodní rovno-
váhy v oceánech. Bez jejich přítomnosti by došlo ke kolapsu 
celého ekosystému a zmizelo by i mnoho dalších druhů. V sou-
časné době je vyhynutím ohrožena třetina žraločích druhů.

Zdroj: http://ida.convio.net

USA, Kalifornie

Velkého vítězství na poli ochrany zvířat dosáhlo město Irvine 
v Kalifornii, kde byl schválen bezprecedentní zákon zakazující 
rodea a cirkusy, které používají při vystoupení exotická zvířata. 
Navíc byl zakázán maloobchodní prodej psů a koček. Většina psů 
prodávaných v chovatelských potřebách pochází z tzv. „velko-
chovů štěňat“, kde jsou zvířata držena v nelidských a nehygienic-
kých podmínkách. Zvířata v cirkusech zase velmi trpí krutou 
drezúrou, bolestmi a jinými fyzickými obtížemi způsobenými živo-
tem v maringotkách a na řetězu a neúnosnou nudou. Zvířata 
na rodeu nejsou přirozeně agresivní – jsou to domestikovaná zví-
řata, která jsou k takovému chování nucena bolestivými podněty 
a pouze pro zábavu zraňována. Zákaz byl prosazen hlavně díky 
neúnavné práci místních zastánců zvířecích práv.

Zdroj: http://ida.convio.net

© Andy Chia | Dreamstime.com
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Distribuce Svobody zvířat

Podpořte prosím naši práci 
a pomozte nám chránit zvířata!

E-shop Svobody zvířat naj- 
dete na www.svobodazvi-
rat.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.

Chcete se stát členem Svobody zvířat a být pravidelně informován 
o novinkách z oblasti ochrany zvířat? Stačí vyplnit elektronický for-
mulář na stránce www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/stante-se-cle-
nem.htm. Roční členství stojí pouze 300 Kč (tj. 25 Kč/měsíc) a zahr-
nuje 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).

Veganské čokoládové sušenky (cca 24 ks)

Ingredience: 2 a 1/3 hrnku nebělené pšeničné mouky (můžete 
také použít ½ celozrnné a ½ nebělené pšeničné), 1 lžička jedlé 
sody, 1 hrnek rostlinného másla, 1 hrneček třtinového cukru,  
1 hrneček práškového cukru, 1 lžička vanilky, 350 g na hrubo 
nasekané černé čokolády, 1/3 hrnku lněných semínek, 1 hrnek 
vody

Postup
Lněná semínka nasypte do mixéru, pomalu přidávejte vodu 
a mixujte, dokud se nevytvoří mazlavá směs. Na přípravu sušenek 
použijete 1/3 této hmoty, zbytek můžete uchovat v ledničce (max. 
týden).

Mouku a sodu prosijte přes síto. Utřete spolu máslo a všechen 
cukr, přidejte 1/3 lněné hmoty a vanilku a znovu třete. Následně 
přimíchejte mouku se sodou a čokoládu.

Pomocí lžičky vytvarujte sušenky a položte je na pečicí papír.. 
V troubě předehřáté na 350°C pečte cca 13 minut (dokud sušenky 
lehce nezhnědnou). Sušenky pak přemístěte z plechu, aby rychle 
vychladly a ztuhly.

Zdroj: www.vegancoach.com

DMS pro Svobodu zvířat

Svobodě zvířat můžete pomoci také odeslá-
ním dárcovské SMS ve tvaru DMS SVOBO-
DAZVIRAT 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 automa-
ticky 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 elekt-
ronický Newsletter s novinkami z naší činnosti i ze světa zvířat.

Aktuální informace o našich aktivitách můžete sledovat 
i na Facebooku (www.facebook.com/Svobodazvirat).

Infocentra Svobody zvířat

Navštivte naše infocentra v Praze a v Plzni. V Praze naleznete 
naše infocentrum nově na adrese Bořivojova 108, návštěvy jsou 
prozatím možné po předchozí domluvě. 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. kožeši-
nová 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.

Naši práci můžete podpořit také finančně. Stačí zaslat jakou-
koli částku na účet č. 235379860/0300. Výhodným způso-
bem podpory je nastavení měsíčního trvalého příkazu 
na Vašem účtu na jakoukoli částku, tak nás budete moci pra-
videlně podpořit a nebude Vás to stát žádný čas ani úsilí. 
Za jakoukoli formu podpory moc děkujeme!
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