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Svoboda zvířat

Svoboda zvířat (Sz) je celostátní nezisková organizace pro 
ochranu práv zvířat, sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. 
Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopako-
vatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodno-
cení člověkem. Svoji činnost Sz zahájila v roce 1994.

Svoboda zvířat se snaží změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde 
jen o zlepšení životních podmínek zvířat (ačkoliv z krátkodo-
bého hlediska s tímto přístupem Sz souhlasí). Hlavní snahou je 
změnit pohled na zvířata jako na tvory, kteří mají hodnotu sami 
o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle 
jejich možného užitku pro člověka. Celá činnost Sz je zalo-
žena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody 
jednotlivce.

Svoboda zvířat pořádá odborné konference, besedy, výstavy, 
infostánky, promítání dokumentárních fi lmů, ochutnávky vegan-
ských jídel atd. V rámci reklamních kampaní vydává letáky, 
brožury, plakáty i fi lmové dokumenty. Dále organizuje kam-
paně za zlepšení životních podmínek tzv. kožešinových zvířat, 
za nahrazení pokusů na zvířatech a propaguje vyváženou 
veganskou, příp. vegetariánskou stravu. Velkou váhu také při-
kládá ekovýchově – úspěšně přednáší o ochraně zvířat na 
mateřských, základních i středních školách. V rámci kampaní 
organizuje Sz petiční akce, demonstrace, připomínkuje návrhy 
zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává 
příznivější návrhy z hlediska ochrany zvířat, jedná s úřady, 
zúčastňuje se správních řízení. V roce 2006 otevřela Sz 
v Praze 5 informační centrum, kde zprostředkovává zájemcům 
informace ze všech oblastí ochrany zvířat.

Sz spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi na 
ochranu zvířat, které sledují podobné cíle. V rámci 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 zrušení pokusů na zvířatech). Kromě těchto organizací spo-
lupracuje 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 
– Ústřední komisí pro ochranu zvířat a Státní veterinární správou.

Zhruba 50 % příjmů Sz tvoří granty, které jsou určeny na speci-
fi cké projekty a pochází od českých i zahraničních nadací či 
mezinárodních organizací. Dalších 20 % příjmů získává Sz 
jako příspěvky od zahraničních organizací na ochranu zvířat 
(ProTier, PETA). 25 % tvoří příjmy od drobných dárců a 5 % zís-
kává Sz z prodeje propagačních předmětů a organizace 
benefi čních akcí. Sz nepřijímá peníze od fi rem, které profi tují 
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… Největším úspěchem, který však v oblasti 
ochrany zvířat Sz pozoruje, je posun veřejnosti ve smyslu vní-
mání zvířat jako cítících plnohodnotných bytostí.

Milé čtenářky a milí čtenáři,

jsme rádi, že se s Vámi po dlouhé odmlce setkáváme u dalšího 
čísla Zpravodaje Svobody zvířat „Léto 2008“.

Úvodem bychom Vás rádi upozornili na to, že Zpravodaj „Zima 
2007 – Jaro 2008“ vyšel pouze v elektronické formě a měl by se 
v nejbližší době objevit na našich internetových stránkách. Zároveň 
se omlouváme, že jsme nebyli schopni dodat Vám jej včas a v tiš-
těné podobě.

V porovnání s předchozími čísly je to, které právě držíte v rukou, 
výrazně odlišné. V minulosti jsme se při vydávání našeho zpravodaje 
potýkali s řadou problémů, a nemohli jsme proto dodržovat slíbené 
termíny vydání. Rozhodli jsme se tedy náš zpravodaj zásadním 
způsobem změnit – zredukovali jsme rozsah a zmodernizovali gra-
fi ckou úpravu. Změnami prošla i obsahová stránka zpravodaje – 
naším cílem je informovat Vás stručně o činnosti Svobody zvířat 
a o nejčerstvějších aktualitách ze světa ochrany zvířat. Podrobnější 
informace k jednotlivým tématům a další zajímavosti naleznete na 
našich internetových stránkách www.svobodazvirat.cz. Doufáme, 
že se nám díky těmto změnám podaří vydávat zpravodaj v pravi-
delných čtvrtletních intervalech a že budete s novou formou našeho 
zpravodaje spokojeni.

Děkujeme Vám za Vaši podporu, bez které by naše práce nebyla 
možná.

Lenka Hecová a Tomáš Popp

Zpravodaj o. s. Svoboda zvířat
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4. prosince 2007 schválil rakouský parlament zákaz chovu krá-
líků pro maso v klecích. Zákon vstoupil v platnost 1. ledna 2008. 
Stanovuje, že od 1. ledna 2012 bude zakázáno chovat králíky 
za účelem produkce masa v klecích. Přesněji řečeno: jakákoliv 
forma chovu králíků, která nesplňuje požadavky otevřeného 
oplocení, bude ilegální. Otevřená ohrada musí být na zemi 
a králíci v ní musí mít k dispozici kromě slámy také vyvýšená 
místa. Králíci tak mohou hrabat, běhat a skákat. Oplocení nesmí 
mít střechu ani strop. Tento způsob chovu představuje výrazné 
zlepšení oproti dosavadním přeplněným drátěným klecím.

Zákon se nevztahuje na králíky, kteří jsou chováni pro kože-
šiny, neboť se jedná o odlišný druh. Králíci chovaní kvůli kože-
šinám se nechávají žít minimálně 8 měsíců, aby měli dosta-
tečně kvalitní zimní srst. Jsou chováni samostatně v oddělených 
klecích – předchází se tak poškození kožešiny. Oproti tomu 
králíci chovaní pro maso jsou zabíjeni již ve věku 3 měsíců. 
Chov králíků pro kožešiny je ale v Rakousku zakázán již od 
roku 1998. V současné době se zde tedy již žádné podobné 
farmy nenacházejí. Nový zákon se nevztahuje na králíky cho-
vané jako domácí mazlíčky.

Nezanedbatelný počet rakouských farmářů chová králíky pro 
vlastní užitek. Tito králíci žijí v samostatných klecích vystlaných 
slámou, které jsou umístěny v boudách podobných králíkár-
nám. I to je dle zákona považováno za klecový chov za úče-
lem produkce masa. To znamená, že i takové chovy budou od 
roku 2012 nelegální!

Někteří farmáři chovají králíky v králíkárnách, přes den je ale 
vypouští do otevřené ohrady. Tento způsob chovu je někdy 
označován za bio zemědělství. Nový zákaz je ale absolutní 
– to znamená, že zakazuje chov v klecích i v případě, že jsou 

zde králíci umístěni jen po určitou dobu. Králíci musí celý svůj 
život strávit v otevřených ohradách nebo mít k ohradě alespoň 
neustálý přímý přístup.

Ani v Rakousku, ani v Evropské unii a dokonce ani na světové 
úrovni neexistují přesné statistiky o počtu chovaných králíků. 
Oproti tomu statistiky o ostatních domácích zvířatech (např. 
husách či kachnách) jsou vedeny. Rakouská organizace na 
ochranu zvířat Verein Gegen Tierfabriken (VGT) odhaduje, 
že celosvětově tráví život v klecích asi 1 miliarda králíků, z toho 
přibližně 400 milionů v EU a v Rakousku okolo 550 tisíc. 
V současné době funguje v Rakousku 23 králičích farem 
(z toho 3 jsou rozsáhlé).

Zákon stanovuje přechodnou dobu do roku 2020 pro farmáře, 
kteří pořídili nové klece v období mezi 1. lednem 2005 
a 31. prosincem 2007. V reakci na změnu zákona nakoupily 
dvě z největších rakouských farem nová vybavení ještě před 
lhůtou.

Až doposud byl chov králíků upraven zákonem pouze ve Švý-
carsku (ten ovšem klecový chov nezakazuje). Na evropské ani 
světové úrovni kromě tohoto žádný zákon týkající se chovu krá-
líků neexistuje.

Podle VGT přináší nový rakouský zákon jasné poselství: zvířata 
nejsou produkční jednotky určené k maximalizaci zisku. 
Zaslouží si respekt a ochranu před týráním. Stejně jako lidé…

Zdroj: http://www.vgt.at/presse/news/2007/news20071207_en.php
Připravila: Lucie Moravcová (lucie.slaba@svobodazvirat.cz)
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Testování BOTOXU na myších

Botox je obchodní jméno produktu obsahujícího nervový jed botu-
lin (botulinotoxin). Tento silný jed, produkovaný bakteriemi Clostri-
dium botulinum, je ve vysoce zředěných roztocích používán pro 
lékařské, ale poslední dobou především pro kosmetické účely. 
Jedna malá injekce totiž dokáže na 2–6 měsíců vyhladit vrásky 
v obličeji. Většina zákazníků a zákaznic tak aplikaci Botoxu absol-
vuje během života mnohokrát.

Jelikož je botulinotoxin smrtelně jedovatý již v nepatrném množství, 
musí být přesně naředěn a každá dávka vyrobeného Botoxu je 
testována na myších klasickým LD 50 testem. Vzorek botoxu je 
myši injekčně aplikován do břišní dutiny. Botulinotoxin způsobí 
postupné ochrnutí, poruchy vidění a myš se v důsledku ochabování 
dýchacích svalů dusí, což trvá 3–4 dny. Každoročně je na celém 
světě takto použito 100 000 až 300 000 myší (v USA myš legisla-
tivně není považována za zvíře, což znemožňuje získání přesných 
údajů). Metody pro testování dávek Botoxu bez použití zvířat exis-
tují, ale zatím jsou používány jen v menší míře a některé jsou teprve 
v procesu validace.

V současnosti existují na celém světě pouze 3 výrobci Botoxu – 
Allergan Inc. v USA, Ipsen ve Francii a Merz-Pharma GmbH & Co. 
KgaA v Německu. Tyto společnosti vydělávají na prodeji Botoxu 
každoročně miliardy dolarů. Botox patří mezi nejprodávanější far-
maceutické přípravky na světě. V poslední době začal být vyvíjen 
tlak na výrobce Botoxu, aby urychlili vývoj a validaci metod pro 
testování jednotlivých dávek bez nutnosti použití zvířat.

Dokud nebudou přijatelné alternativy k testování dávek Botoxu 
zavedeny do praxe všemi výrobci, bude každá aplikace Botoxu 
znamenat podporu výše zmíněných, vysoce bolestivých testů na 
zvířatech.

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

Kampaň

Za nahrazení pokusů
na zvířatech
Humánní kosmetický standard v ČR

Nejvýraznější událostí uplynulých měsíců je bezpochyby předsta-
vení a spuštění možnosti certifi kace českých společností mezinárod-
ními certifi káty Humánní kosmetický standard (Humane Cosmetics 
Standard – HCS) a Humánní standard pro prostředky pro domác-
nost (Humane Household Products Standard – HHPS). Svoboda 
zvířat má jako člen Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířa-
tech (ECEAE) právo tyto certifi káty udělovat. Po dlouhých přípra-
vách jsme nyní otevřeli tuto možnost i pro české výrobce, kteří splňují 
kritéria – tzn. netestují své produkty a jejich složky na zvířatech, 
nezadávají takové testování jiným subjektům ani nenakupují složky 
a produkty na zvířatech testované. Více informací získáte na 
nových webových stránkách www.netestovanonazviratech.cz.

Aktuálně o zákazu testování kosmetiky v EU

V současnosti je v Evropské unii zakázáno testování fi nálních kosme-
tických výrobků na zvířatech. 11. 3. 2009 vstoupí v EU v platnost 
zákaz testování na zvířatech i pro jednotlivé složky kosmetických 
výrobků a bude zakázán také obchod s kosmetickými výrobky 
a složkami testovanými na zvířatech. Zákaz však zahrnuje 3 výjimky 
(testování toxicity po opakované dávce, reprodukční toxicity a toxi-
kokinetiky), pro které bude platit až od roku 2013. Právě tyto testy si 
ale vyžádají tisíce zvířat ročně. Proto je prozatím jedinou zárukou 
kompletní „netestovanosti na zvířatech“ pouze certifi kát HCS.

Závěrem nutno podotknout, že se tento zákaz nevztahuje na 
prostředky pro domácnost. Organizace na ochranu zvířat se 
pro tyto produkty snaží prosadit podobná pravidla jako pro 
kosmetiku – tzn. netestovat na zvířatech ani výrobky, ani jed-
notlivé složky. Prozatím ale na evropské úrovni tato problema-
tika zákonem upravena není. Proto stejně jako v případě kos-
metických výrobků jedině certifi kát HHPS zaručuje, že nebyl 
prostředek pro domácnost otestován na zvířatech.

„Nenásilná výuka“

V rámci projektu Humánní vzdělávání pokračují jednaní s ně-
kolika fakultami o nahrazení nebo zrušení pokusů na zvířatech 
ve výuce. Doufáme, že se tyto fakulty přidají ke stovkám dal-
ších, které již v zahraničí přestoupily na výuku bez pokusů na 
zvířatech a jejich utrácení za účelem pitvy.

Poměrně velký zájem o alternativy ve výuce je i na středních 
školách, především gymnáziích. Pokud byste měli zájem 
o uspořádání přednášky o alternativách, kontaktujte nás na e-
mailu: alternativy@svobodazvirat.cz.

Ukončení pokusů na primátech na dosah ruky

Na podzim 2008 bude v Evropském parlamentu znovu projedná-
vána evropská směrnice 86/609 EEC na ochranu zvířat používa-
ných pro pokusné a jiné vědecké účely. Je možné, že se v rámci její 
novelizace podaří prosadit zcela zásadní změnu – zákaz pokusů 
na primátech v zemích EU. Komise si kvůli tomuto bodu vyžádala 
odborný posudek a jednání o směrnici bylo odloženo. Brzy bude 
ale projednávání opět aktuální a my budeme potřebovat Vaši 
pomoc – zaslání dopisu europoslancům, aby návrh zákazu podpo-
řili. Informace se včas dozvíte na našich webových stránkách.
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Kampaň

Proti srsti
Novinky z kampaně

V rámci „protikožešinové“ kampaně Svobody zvířat plánujeme 
hned několik novinek, na které se v brzké době můžete těšit.

V rámci programu Obchod bez kožešin (Fur Free Retailer) jsme 
se připojili k mezinárodní petici, jejíž prostřednictvím mají občané – 
spotřebitelé možnost podpořit obchody bez kožešin a kožešino-
vých výrobků. Petice je k dispozici celosvětové veřejnosti na interneto-
vých stránkách od 1. 9. 2008. Více na www.obchodbezkozesin.cz 
(popř. www.furfreeshopping.com). Naleznete zde mimo jiné i pra-
videlně aktualizovaný seznam českých i zahraničních obchodníků, 
kteří se do programu zapojili. Můžete se těšit na spuštění zcela 
nových webových stránek, které budou jasně a přehledně shrnovat 
základní argumenty proti kožešinovému průmyslu a módě.

Dále pracujeme na přípravě setkání členských organizací Fur 
Free Alliance (www.inFURmation.com), mezinárodní koalice na 
ochranu kožešinových zvířat, který bude hostit Svoboda zvířat 
v Praze ve dnech 23. a 24. 10. 2008.

Pokračujeme také v organizaci mezinárodní konference „Per-
spektivy chovu kožešinových zvířat v EU“, jež se bude konat 
21. 10. 2008 v Praze.

Připravujeme novou brožuru s názvem Zákaz chovu kožešino-
vých zvířat – Moderní trendy v evropské legislativě, která 
shrnuje základní argumenty proti chovu kožešinových zvířat 
v České republice. Brožura bude určena především pro poslance 
a další státní činitele aktivní v oblasti ochrany zvířat.

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

Design Against Fur 2008

Ročník 2008 jsme zahájili v listopadu 2007 spolu se 
spuštěním zcela nových webových stránek věnova-
ných nejen české sekci soutěže DAF (www.dafcr.cz). 
Oproti minulým letům mohli zúčastnění mladí lidé 
kromě navrhování plakátů vytvářet také fl ashové ani-
mace. Obdrželi jsme celkem 62 plakátů a dvě ani-
mace od českých studentů. Všechny práce z České 
republiky si můžete prohlédnout na stránkách DAF 
v sekci „Soutěžní plakáty“ či „Soutěžní animace.“ 
Na webu DAFČR či na www.inFURmation.com 
naleznete také výsledky evropského kola soutěže 
i práce vítězů z jiných částí světa. I letos byla Česká 
republika úspěšná – Kristýna Kuthanová, studentka 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, za 
svůj návrh obdržela vyznamenání evropské poroty.

Vítěze českého kola vyhlásíme ve spolupráci s odbor-
nou porotou z reklamní agentury Publicis 
(www.publicis.cz) na podzim 2008. V listopadu 
2008 také proběhne tzv. People‘s Choice Award, 
tedy celosvětové internetové kolo soutěže, ve kterém 
mezinárodní veřejnost volí své nejoblíbenější plakáty.

I nadále máte možnost si zdarma zapůjčit putovní 
výstavu Fashion Victims. O všech novinkách 
Vás budeme pravidelně informovat na stránkách 
www.dafcr.cz.

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

Zákaz dovozu tuleních produktů do EU

Kanada a Namibie patří mezi země, kde se každý rok zabíjejí tisíce 
tuleňů a následně jsou vyváženi nejen do zemí Evropské unie.

Komise EU nyní projednává návrh, který by měl dovoz výrobků z tu-
leňů do EU minimálně výrazně omezit. Cílem návrhu zákona o tule-
ních je zajistit, že výrobky z tuleňů zabitých a zbavených kůže meto-
dami způsobujícími bolest, úzkost či utrpení nebudou na evropském 
trhu povoleny. Návrh také doporučuje zákaz obchodování s tule-
ními produkty napříč Evropskou unií. Mark Glover, ředitel britské 
organizace na ochranu zvířat Respect for Animals, k tomu uvedl: 
„Návrh komise Evropské unie je fantastickým krokem vpřed a my doufáme, 
že povede k totálnímu zákazu dovozu výrobků z tuleňů do Evropské unie.“

Před 25 lety Evropa zakázala dovoz bílých kožichů z tuleních mlá-
ďat. Kanadští lovci se ale s tímto zákazem vypořádali jednoduše: 
počkají několik dní, než mláďata tuleňů začnou línat a změní 
barvu, posléze je zabijí a pošlou jejich kůži do Evropy. Lov tuleňů 
je v Kanadě nyní horší než dříve.

,,Všechny komerční formy lovu tuleňů jsou kruté a Evropané si přejí zcela 
zakázat obchod s produkty z tuleňů. Pro nás je přijatelný pouze kompletní 
zákaz“, řekl Glover.

,,Lidé z Evropské unie a Evropského parlamentu jsou ochotni přijmout jen 
absolutní zákaz. Plánujeme úplné uzavření hranic tulením výrobkům. 
Chceme zajistit, že se EU nebude dále podílet na krutém komerčním 
lovu tuleňů“, prohlásil Neil Parish, člen anglického parlamentu 
a prezident Evropského shromáždění zabývajícího se welfare zví-
řat (European Parliament’s animal welfare intergroup).

Proti kanadskému zabíjení tuleňů se postavila také většina obyvatel 
Velké Británie. Volby v roce 2007 ukázaly, že 80 % lidí si přeje 
zákaz výrobků z tuleňů, a skoro okamžitě byl zákaz podepsán 
více než 100 členy parlamentu.

Zdroj: Respect For Animals
Připravila: Hana Malíková (kapri@svobodazvirat.cz)

Brusel proti dovozu tuleních produktů do zemí EU

V Bruselu se 1. července 2008 uskutečnilo shromáždění na 
podporu zákazu dovozu tuleních produktů do zemí Evropské 
unie. Celé akce se zúčastnilo více než 1 500 lidí ze zemí 
Evropského společenství. Vyjádřili tak svůj nesouhlas s kru-
tým vybíjením tuleních kolonií a následným dovozem pro-
duktů z těchto zvířat (kožichy, ale i maso, tuk a olej) do našich 
zemí. Na demonstraci veřejně vystoupil Paul McCartney, 
který se v boji za práva tuleňů aktivně angažuje.

Belgie a Holandsko dovoz takto získaných kožešin již zakázaly. 
Česká republika o schválení tohoto zákona zatím stále jedná.

Na lovce je vyvíjen nátlak, aby zlepšili metodu zabíjení 
tuleňů – tzn.: usmrtili zvíře rychle a před stažením z kůže se 
přesvědčili, že nejeví známky života. Bohužel ale tato dopo-
ručení nejsou v praxi často dodržována.

Dokud zákonodárci nerozhodnou, je jen na nás spotřebite-
lích, zda budeme nákupem tuleních produktů tento krutý trh 
podporovat. Připojte se i vy! Podepište petici a zašlete svůj 
názor politikům.

Více informací a fotografi í z celé akce můžete nalézt 
na webových stránkách www.hsus.org nebo 

picasaweb.google.com/tzemoi/BanSealTrade.
Připravila: Hana Malíková (kapri@svobodazvirat.cz)
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Švýcarsko

Švýcarskem již delší dobu otřásá skandál týkající kočičích 
kožešin. O rozsahu trhu s tímto zbožím se vedou debaty. Zpo-
čátku se hovořilo o tisících koček, podle Švýcarské federální 
veterinární kanceláře (Swiss Federal Veterinary Offi ce) se však 
jedná „pouze“ o několik desítek kočičích kožešin ročně. 
V tomto případě ale nehraje velikost tohoto trhu velkou roli. 
Šokující je jeho samotná existence. O kočičích a psích kožeši-
nách se doposud mluvilo hlavně v souvislosti s trhem čínským. 
Švýcarsko patří mezi země s nejpřísnějším zákonem upravují-
cím chov kožešinových zvířat (kožešinová zvířata musí mít 
v chovech stejné podmínky jako v ZOO, což v praxi chov zví-
řat na kožešiny v podstatě znemožňuje). Ve Švýcarsku mimo 
jiné platí od roku 2006 dokonce zákaz importu kočičích kožešin.

Koncem roku 2008 vstoupí v EU platnost zákaz produkce 
kožešin z koček, ten se však na Švýcarsko, které nepatří mezi 
členské země, nevztahuje. I zde se ale očekává v průběhu 
roku 2008 schválení podobného zákazu.

Zdroj: Animal People

Rozhovor s Tomášem Poppem

Tomáš Popp (*1978) je od roku 1998 
předsedou Svobody zvířat (Sz). Patří 
mezi známé ochránce zvířat v České 
republice. Položili jsme mu několik 
otázek.

Ahoj Tomáši, na úvod by mne zajímalo, kdy 
ses vlastně prvně začal angažovat v Sz?

Zhruba od roku 1997, kdy jsem se 
poprvé setkal s Michaelem Kousalem. 
Vedl tehdy kampaň za změnu Zákona 
o chemických látkách a přípravcích. 
Účastnil jsem se předávání petice proti 
některým ustanovením tohoto zákona. 
Pak už jsem nasedl do rozjetého vlaku, 
ze kterého jsem zatím nevystoupil.

Co v Sz přesně děláš?

Ofi ciálně jsem předsedou, statutárním zástupcem. To znamená, že 
vystupuji za Svobodu zvířat před úřady a dalšími institucemi. Mám 
na starost mediální prezentaci organizace, pokouším se shánět 
fi nanční prostředky (píšu žádosti o dotace), připravuji konkrétní 
projekty, jednám s fi rmami, které nám chtějí nějakou formou pomoci 
apod. Celkově se snažím koordinovat činnost celé organizace tak, 
aby byla efektivní i fi nančně zajištěná.

Činnost pro Svobodu zvířat je Tvým hlavním zaměstnáním nebo pracuješ 
ještě někde jinde?

Pracuji jako vedoucí publicity v projektu ENVIC (www.envic.cz). 
Práce pro Svobodu zvířat je většinou dobrovolná, ale z některých 
projektů (pokud na ně dostaneme dotaci) jsem placen. Záleží na 
výši rozpočtu a charakteru práce, kterou v projektu vykonávám.

Kdy ses začal zajímat o problematiku ochrany zvířat a přírody?

Zhruba v 17 letech. V 18 letech jsem přestal jíst maso a další živo-
čišné produkty a stal se veganem. Toto rozhodnutí považuji za 
jedno z nejlepších, které jsem ve svém dosavadním životě udělal. 
Pak následoval zájem i o další témata spojená s ochranou zvířat 
a životního prostředí.

Co si myslíš o biopotravinách? Snědl bys např. bio-jogurt?

Biopotraviny si kupuji (rostlinného původu). Jednoznačně mají 
méně negativních dopadů, než potraviny konvenční. To platí i u ži-
vočišných produktů. Není však dobré si malovat spokojená zvířata, 
která jdou dobrovolně na jatka, protože prožila spokojený život 
v ekologickém zemědělství. Na konci chovu tzv. hospodářských 
zvířat je smrt. Navíc zbytečná. To platí u konvenčního i ekologic-
kého zemědělství. Účel chovu je stejný. Zvíře je stále výrobním pro-
středkem. Takovýto přístup je mi vzdálený. Jde mi o radikální 
(ve smyslu jdoucí ke kořenům) proměnu ve vztahu člověk a zvíře.

Jsi vyhlášený svým kuchařským uměním. Doporučíš nám nějaký recept?

Je o mně známo, že nerad hovořím o receptech. Takže doporučím 
raději jednu restauraci. Je to restaurace VegFood (www.vegfood.cz). 
Je sice v Praze, ale pokud půjdete náhodou kolem, určitě do ní 
zajděte. Vaří skutečně skvěle!

Připravila: Lenka Hecová
lenka.hecova@svobodazvirat.cz
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Novinky ze světa

Ze světa

V roce 2008 celosvětově výrazně stoupla spotřeba masa a dal-
ších živočišných produktů. Globální důsledky zvýšené konzu-
mace masa byly patrné již v letošním lednu. Index ceny potravin 
počítaný Organizací pro potraviny a zemědělství při OSN 
(Food&Agriculture Organization of United Nations) vzrostl 
minulý rok o 37 % (což je nárůst o 14 % vyšší než v roce 2006). 
To způsobuje problémy především v chudých zemích 3. světa. 
Zvyšující se spotřeba masa se odráží na produkci a cenách obilí. 
Nároky na pěstování obilí jsou dále navyšovány neustále ros-
toucí poptávkou po biopalivech (vzniká rozpor mezi využíváním 
země k produkci paliv či potravin). To vše se děje souběžně 
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s globálními změnami klimatu, které pěstování potravin v někte-
rých částech planety značně zhoršují. „Pokud tento trend i nadále 
poroste, budeme brzy potřebovat další dvě až tři planety, abychom uspo-
kojili poptávku po potravinách“, s nadsázkou konstatuje Daniel W. 
Basse z agentury AgResource consultancy.

Zdroj: Animal People

USA

Nový průzkum Animal Tracker, který v USA provedla organi-
zace Humane Research Council (HRC), ukazuje, že většina 
Američanů je nakloněna ochraně zvířat. 70 % respondentů 
souhlasí se snahou o minimalizování všech forem utrpení zví-
řat. Cca. 72 % dotázaných má k organizacím na ochranu zví-
řat pozitivní vztah. Ochrana zvířat byla zařazena mezi 3 nezá-
važnější sociální problémy (z 8 uvedených), dokonce před 
ochranu životního prostředí. Výzkum byl proveden v červnu 
2008 na vzorku 1 500 dospělých respondentů. HRC plánuje 
provádět stejný výzkum opakovaně každý rok a sledovat tak 
dlouhodobě změny postoje obyvatel k této problematice.

Zdroj: www.HumaneResearch.org

Velká Británie, Írán, Afrika

Reportéři The Sunday Times v rámci utajeného vyšetřování odha-
lili, že jsou z afrických buší do utajené laboratoře v Íránu ročně 
převáženy stovky opic. Opice zde podstupují vysoce invazivní 
a bolestivé experimenty, které končí jejich smrtí. Jedná se o di-
voce žijící ohrožené druhy opic, na nichž jsou experimenty 
v řadě zemí (např. ve Velké Británii) zakázány. Nazir Manji 
z distribuční společnosti African Primates v Dar es Salaam potvr-
zuje, že v průběhu posledních let prodává laboratořím až 4 000 
opic ročně. Za jednoho kočkodana laboratoř zaplatí přibližně 
60 liber. Kočkodani jsou uvedeni na seznamu Cites II (Conven-
tion on International Trade in Endangered Species) jako druh, 
který sice není bezprostředně ohrožen vyhynutím, ale v případě 
nekontrolovaného obchodu by se v budoucnu mohlo riziko 
vyhubení tohoto druhu ve volné přírodě objevit. Podle tvrzení 
obchodníků není problém získat od kanceláře Cites v Tanzánii 
povolení k vývozu opic za jakýmkoli účelem. Spekuluje se, že 
jsou opice používány při testování biologických zbraní (při tes-
tech efektivity bakteriální nákazy i obrany proti ní).

Organizace na ochranu zvířat žádají zahájení vyšetřování této 
kauzy. Evropská komise v současné době projednává směrnici 
týkající se pokusů na zvířatech a zvažuje zákaz testování na 
všech primátech.

Zdroj: www.timesonlie.co.uk

Ze světa

V červnu se kromě školního roku ukončuje také fi nanční rok evrop-
ských aukcí, na kterých se prodávají kožešiny z celého světa. Kva-
litnější kožešiny (především z norků a lišek) jsou po drobných úpra-
vách převáženy z farem do obrovských aukčních center, kde je 
poté draží nákupčí z celého světa. Odtud se rozvážejí na místo 
zpracování a v konečné fázi na místo prodeje.

Na poslední fi nské aukci v červnu se např. vydražilo asi 600 000 
kožešin z norků, a to v celkové hodnotě cca 92 milionů EUR. Ve 
srovnání s předchozí aukcí, která se ve Finsku konala v dubnu, 
klesly ceny kožešin v průměru o 5–10 %. Na aukci bylo dále dra-
ženo přibližně 550 000 liščích kožešin. Aukce se účastnilo při-
bližně 500 kupujících (převážně z Hong Kongu, Číny a Ruska).

Nejen aukce ukazují, že čínský a ruský trh patří v současnosti mezi nej-
větší trhy s kožešinami. Tato skutečnost je pro ochránce zvířat značně 
znepokojující. V Číně neexistují zákony upravující ochranu zvířat. Kože-
šinová zvířata zde bývají usmrcována obzvlášť krutým způsobem – 
umlácení o zem, lámání vazu apod. O Rusku se v poslední době ale 
naopak mluvilo hlavně v souvislosti s uvažovaným zákazem lovu tule-
ních mláďat, který podpořil i nový ruský prezident Medveděv.

Proti chovu kožešinových zvířat a kožešinové produkci mluví řada 
argumentů. Vedle morální neospravedlnitelnosti zabíjení zvířat pro 
kožešiny a nesplnění etologických potřeb těchto zvířat je třeba zmí-
nit také ekologické dopady kožešinové výroby. Kožešina předsta-
vuje ekologickou zátěž ve všech stádiích své existence. Odpady 
v podobě výkalů se vsakují přímo do země, znečišťují povrchové 
a spodní vody a ty se mimo jiné odpařují i do vzduchu. Liška 
polární např. vyprodukuje za rok stejné množství sloučenin dusíku 
a fosforu jako jedno prase domácí. Další rizikové odpady předsta-
vují zkožkovaná těla zvířat. Chemické ošetření kožešiny (prochází 
až 50 procesy, jako jsou barvení a konzervace) zahrnuje použí-
vání látek poškozujících životní prostředí. Kožešinové produkty 
jako konečný odpad jsou vlivem chemického ošetření těžko biolo-
gicky rozložitelné. Nemalou ekologickou zátěž představuje i velká 
spotřeba energie při transportech kožešin.

I přes snahy kožešníků předstírat ekologické chování a náklon k ze-
lenému hnutí (v rámci strategie „greenwashing“ s mottem „fur is 
green“) stále narůstá počet obchodníků odmítajících prodávat ve 
svých obchodech výrobky z kožešin (např. Marks and Spencer, 
Indiska Sainsbury, Top-Shop, Cooperative, Next či Zara) a podílet 
se tak na této kruté a bezcitné oblasti módy.

V Evropě existují státy, kde je chov kožešinových zvířat na kožichy již 
zcela zakázán (VB, Rakousko, Chorvatsko a další). A ani evropská 
veřejnost není k „obětem módy“ lhostejná. Podle posledních průzkumů 
je většina obyvatel sledovaných zemí EU proti kožešinové módě.

Rozšířenou verzi tohoto článku je možno nalézt na webu Sz 
na www.svobodazvirat.cz/aktuality/aukce.pdf

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



Tofu cibulačka

150 g tofu, 150 g brambor, 150 g cibule, 1 mrkev, 1 petržel, 1 celer, 
5 lžic oleje, 1 200 ml vody, mořská sůl, drcený kmín, sójová omáčka

Mrkev, petržel a celer očistíme a nahrubo nastrouháme. Očištěné 
brambory nakrájíme na kostičky. Vše vaříme ve slané vodě. Tofu 
nakrájíme na asi centimetrové kostky, dochutíme je sójovou omáč-
kou a společně s cibulí, nakrájenou na tenké plátky, jemně osma-
žíme. Před dovařením brambor vmícháme do polévky osmažené 
tofu s cibulí a společně dovaříme. Na talíři ozdobíme zelenou natí. 
Můžeme přidat ovesné vločky pražené na suché pánvi.

Marokánky

1/8 l sojového mléka, 15 dkg rostlinného másla, 20 dkg cukru 
moučka, 350 dkg rozinek, kandovaného ovoce, sekaných mandlí, 
lískových a vlašských ořechů (část nameleme)

V hrnci vše smícháme a přivedeme k varu. Odstraníme z vařiče, 
přidáme 8 dkg hladké mouky a zamícháme. Vzniklé těsto vykraju-
jeme lžičkou a pokládáme na vymazaný, moukou vysypaný plech. 
Pečeme do růžova. Placičky můžeme po vychladnutí máčet v hořké 
čokoládě.

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

Falafel

2 šálky cizrny, 4 stroužky česneku, 3 lžíce másla z burských 
oříšku, 1 jarní cibulka, 1 cibule, 1/4 lžičky drceného korian-
dru, 1/4 lžičky drceného římského kmínu (cummin), 1/4 lžičky 
cayenského pepře, 1 lžíce sójové omáčky, 1 lžíce kukuřičného 
nebo jiného rostlinného oleje

Cizrnu necháme přes noc namočenou, spaříme, slijeme a uvaříme 
v neslané vodě doměkka. V mixeru připravíme z cizrny pyré. Do 
něj přidáme pokrájený česnek, máslo z burských oříšků, nakráje-
nou zelenou cibulku a cibuli, koriandr, římský kmín, cayenský pepř 
a sójovou omáčku a opět vše dobře rozmixujeme na hladkou 
pastu. Lžící tvarujeme z pasty kuličky, které v horkém oleji usma-
žíme dohněda ze všech stran. Podáváme s dip-omáčkou „chum-
mus“ (viz dále) v arabském chlebu nebo s pečivem.

8 www.svobodazvirat.cz

Veganské recepty

Chummus (Hummus) z Izraele

200 g cizrny, 2–3 lžičky sody (není nezbytné), 2 stroužky čes-
neku, 1 lžíce pasty tahini (tachini) – pasta ze sezamových semí-
nek, šťáva z jednoho citrónu, sůl a pepř, olivový olej, petrželka

Suchou cizrnu přes noc namočíme do studené vody. Druhý den 
vodu scedíme a cizrnu necháme na sítku odkapat. Vložíme ji do 
hrnce a spaříme horkou vodou. Do vody přidáme 2 až 3 lžičky 
sody. Cizrnu pod pokličkou povaříme, scedíme a prolijeme stude-
nou vodou. Cizrnu znovu vaříme tak dlouho, než změkne jako 
máslo. Pak ji osolíme. Uvařenou cizrnu, pastu tahini, česnek a cit-
ronovou šťávu rozmixujeme na hladký krém. Na míse či talíři 
posypeme nasekanou petrželkou a pokapeme olivovým olejem.

Distribuce Svobody zvířat

Další informační materiály hledejte na www.svobodazvirat.cz

Benefi tní trička Svobody zvířat, cena 250 Kč/ks

Některé z benefi tních placek Svobody zvířat, cena 25 Kč/ks


