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Vytištěno na recyklovaném papíru.

Milí čtenáři a milé čtenářky,

uplynulo čtvrt roku a jsme rádi, že Vás můžeme pozdravit u dalšího 
čísla našeho zpravodaje Podzim 2008 / Zima 2009.

Poslední tři měsíce jsme měli doslova plné ruce práce. V průběhu jed-
noho týdne jsme v Praze pořádali mezinárodní konferenci o chovu 
tzv. kožešinových zvířat v Evropě a jeho perspektivách a hostili jsme 
také setkání členů mezinárodní aliance FFA. Podrobnosti o obou 
těchto událostech se dozvíte v úvodním článku tohoto čísla.

Další stránky jsou věnovány jednotlivým kampaním Svobody zví-
řat. V sekci kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech se mimo 
jiné dočtete, kolik se při pokusech celosvětově používá zvířat či jak 
probíhala konference o alternativách k pokusům na zvířatech. 
V části věnované kampani Proti srsti si zase můžete prohlédnout 
vítězné plakáty soutěže DAF 2008 a dozvědět se něco o bojkotu 
kanadských mořských produktů.

V následujícím rozhovoru jsme vyzpovídali jednoho z účastníků 
konference a prvního profesora welfare zvířat profesora Brooma.

I tentokrát jsme pro Vás vyhledali několik novinek ze světa a samo-
zřejmě Vás opět pozveme do naší veganské kuchyně na několik 
zajímavých pokrmů.

Děkujeme Vám za Vaši věrnost a podporu a těšíme se na shledání 
v roce 2009!

Lenka Hecová a Tomáš Popp

Svoboda zvířat

Svoboda zvířat (Sz) je celostátní nezisková organizace pro 
ochranu práv zvířat, sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. 
Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakova-
telnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení 
člověkem. Svoji činnost Sz zahájila v roce 1994. Svoboda zví-
řat se snaží změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde jen o zlepšení 
životních podmínek zvířat (ačkoliv z krátkodobého hlediska 
s tímto přístupem Sz souhlasí). Hlavní snahou je změnit pohled 
na zvířata jako na tvory, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zachá-
zení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného 
užitku pro člověka. Celá činnost Sz je založena na myšlence 
nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.

Svoboda zvířat pořádá odborné konference, besedy, výstavy, 
infostánky, promítání dokumentárních 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 mezinárodní 
spolupráce je Sz členem RSPCA (Královská společnost pro 
ochranu zvířat), WSPA (Světová společnost na ochranu zvířat), 
Fur Free Alliance (mezinárodní koalice upozorňující na proble-
matiku kožešinové módy) a ECEAE (Evropská koalice za zru-
šení pokusů na zvířatech). Kromě těchto organizací spolupra-
cuje s mnoha dalšími zahraničními partnery z Evropy (CIWF, 
VIVA) i USA (PETA, HSUS). V rámci své práce se Sz snaží navá-
zat 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 mezi-
národních organizací. Dalších 20 % příjmů získává Sz jako pří-
spěvky od zahraničních organizací na ochranu zvířat (ProTier, 
PETA). 25 % tvoří příjmy od drobných dárců a 5 % získává 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. Avšak největším úspěchem, který v oblasti 
ochrany zvířat Sz pozoruje, je posun veřejnosti ve smyslu vní-
mání zvířat jako cítících plnohodnotných bytostí.

2 www.svobodazvirat.cz



Svoboda zvířat hostila odborníky
na tzv. kožešinová zvířata z celého světa

Čtvrtý říjnový týden letošního roku byl pro občanské sdružení Svo-
boda zvířat (Sz) opravdu velmi perný. Na pozvání SZ se nejprve 
sešli v úterý 21. 10. 2008 v Praze na konferenci „Perspektivy chovu 
kožešinových zvířat v zemích EU“ nejlepší evropští odborníci na 
tzv. kožešinová zvířata. Ve dnech 23. 10. a 24. 10. 2008 se pak 
v Praze konalo setkání členů koalice Fur Free Alliance.

Konference zaznamenala velký úspěch. Navštívilo ji více než 60 
účastníků, což zcela naplnilo kapacitu sálu v prostorách společ-
nosti PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. Dostavili se 
jak zástupci Českého svazu chovatelů, tak sami chovatelé tzv. 
kožešinových zvířat, dále představitelé Státní veterinární správy 
z Prahy i Brna, reprezentanti různých univerzit přírodovědného 
zaměření (i ze Slovenské republiky) a zástupci Ministerstva země-
dělství, které nad celou akcí převzalo záštitu. Konference se samo-
zřejmě zúčastnila celá řada představitelů různých organizací na 
ochranu zvířat (českých i zahraničních) a také několik členů Svo-
body zvířat. Pozvánky, bannery i plakátky zvoucí na konferenci 
navrhoval Pavel Očovaj, vítěz českého kola DAF 2007.

Konferenci zahájil předseda 
Svobody zvířat Tomáš Popp, 
který uvítal účastníky a stručně 
shrnul postoj pořádající orga-
nizace k problematice chovu 
tzv. kožešinových zvířat. Poté 
předal slovo profesoru Broo-
movi z Univerzity v Cam-
bridge, který se ve svém pří-
spěvku věnoval především 
otázce etologických aspektů 
chovu nezdomestikovaných 

kožešinových zvířat v zajetí. Dle profesora Brooma, prvního profe-
sora pro welfare (životní pohodu) zvířat na světě, je téměř nemožné 
chovat kožešinová zvířata v zajetí a zároveň zachovat jejich dobré 
welfare. Organismy živočichů se nedokáží přizpůsobit podmínkám 
faremního chovu. To se následně projevuje například ve formě ste-
reotypního chování, které je považováno za hlavní indikátor špat-
ného welfare. Na přednášku profesora Brooma navázal investiga-
tivní novinář Mark Rissi ze švýcarské organizace na ochranu zvířat 
Swiss Animal Protection. Ten posluchače seznámil se statistikami 
světového kožešinového průmyslu v roce 2008. Upozornil na 
nebezpečí, které v současnosti představuje čínský trh, jenž zcela 
ovládá světovou produkci kožešin. V Číně navíc v současné době 
neexistuje žádná legislativa upravující práva či ochranu zvířat. 
Následoval příspěvek Romany Šonkové z Ústřední komise pro 
ochranu zvířat (ÚKOZ), která prezentovala názory na chov tzv. 
kožešinových zvířat v ČR z pohledu tohoto poradního orgánu 
Ministerstva zemědělství ČR. Z jejího výstupu bohužel vyplynulo, 
že ÚKOZ považuje situaci na českých kožešinových farmách za 
v podstatě uspokojivou.

Po krátké pauze na kávu a menším (veganském) bio občerstvení se 
mikrofonu ujal Mark Glover z organizace na ochranu zvířat Re-
spect for Animals, jenž omluvil poslankyni britského parlamentu 
paní Marii Eagle (ta se bohužel nemohla dostavit). Mark Glover se 
ve své přednášce zabýval vývojem protikožešinového hnutí ve Velké 
Británii, završeného úplným zákazem chovu tzv. kožešinových zví-
řat. Ve stručnosti představil také připravovanou směrnici EU týkající 
se způsobů usmrcování zvířat. Claudia Linssen z holandské organi-
zace na ochranu zvířat Bont voor Dieren informovala o současném 
vládním projednávání zákazu chovu norků na kožešiny v Nizozemí, 
kde již nyní platí zákaz chovu lišek i činčil. Holandsko uvažuje 
i o zákazu importu samotných kožešin těchto zvířat. Jürgen Faul-

mann z rakouské organizace na ochranu zvířat Vier Pfoten poté 
popsal situaci ve své rodné zemi, kde také platí úplný zákaz 
chovu tzv. kožešinových zvířat. Jürgen byl jedním z aktivistů, 
které rakouská policie v létě tohoto roku bezdůvodně zatkla 
a po 3 měsíce držela ve vazbě (o této události jsme vás infor-
movali). Samozřejmě i na toto téma přišla řeč.

Po obědě se ujal slova doktor 
Edmund Haferbeck, který 
svou přednášku věnoval 
vývoji legislativy a standardů 
týkajících se chovu tzv. kože-
šinových zvířat v Německu. 
Naši sousedé v roce 2006 
přijali ustanovení nařizující 
zpřísněné podmínky chovu 
(do 10 let musí mít zvířata 
několikanásobně větší klece 
vybavené podle jejich etolo-
gických potřeb, např. umožnění hrabání, norci musí mít k dis-
pozici vodní nádrž a další speciální vybavení), které v prak-
tické rovině chov více méně znemožňují. Poté se slova ujal opět 
Jürgen Faulmann namísto svého kolegy z Vier Pfoten Dadi 
Einarssona, který se z konference omluvil. Posluchači se tento-
krát dozvěděli o legislativní situaci v Bulharsku a Rumunsku, 
kde je díky několika zákonům v podstatě platný nepřímý zákaz 
chovu tzv. kožešinových zvířat a kde dnes neexistují žádné 
větší farmy. Konferenci zakončily Magdalena Płonka a Iwone 
Kossowka z polské organizace na ochranu zvířat Empatia 
a seznámily obecenstvo s nechvalnou situací stále stoupajícího 
chovu tzv. kožešinových zvířat v Polsku.

Poselství, které konference přinesla, je jednoznačné: Evropa 
směřuje ke zpřísňování, případně úplným zákazům chovu tzv. 
kožešinových zvířat. A Česká republika by se k tomuto trendu 
měla jednoznačně připojit ...

Vydali jsme sborník příspěvků v česko-anglické verzi, který je 
dostupný na webových stránkách Svobody zvířat (v sekci 
Materiály ke stažení) a plánujeme dodatečné vydaní sborníku 
v česko-německé verzi. Uspořádání konference bylo umož-
něno díky fi nanční podpoře britské organizace na ochranu 
práv zvířat Respect for Animals a Česko-německého fondu 
budoucnosti. Oběma tímto velice děkujeme!

Koncem týdne pak Svoboda zvířat hostila setkání Fur Free Alli-
ance (FFA). Někteří z účastníků mítinku navštívili i konferenci, proto 
jsme volný den využili k prezentaci ČR i z kulturního hlediska 
a uspořádali pro účastníky malý výlet po českých památkách.

Koalice FFA sdružuje 35 organizací na ochranu tzv. kožešino-
vých zvířat z celého světa a schází se pravidelně dvakrát 
ročně. Svoboda zvířat je členem FFA od roku 2003 a za tuto 
dobu se díky své práci v oblasti ochrany tzv. kožešinových zví-
řat stala váženým koaličním členem. Svoboda zvířat již setkání 
FFA hostila jednou – v květnu roku 2007. Tentokrát jsme v rámci 
koalice projednávali např. nový ročník projektu DAF (Design 
Against Fur) či projekt Obchod bez kožešin. Oba tyto projekty 
v současné době díky FFA úspěšně probíhají v mnoha zemích 
po celém světě.

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

3Podzim 2008 / Zima 2009



Kampaň

Za nahrazení pokusů
na zvířatech
„Etická pitva“ na dalších školách

V rámci projektu Humánní vzdělávání jsme darovali výuková 
CD s virtuální pitvou žáby Biskupskému gymnáziu B. Balbína 
v Hradci Králové. Tyto programy s nadšením přijali jak vyuču-
jící, tak samotní studenti. Uvítali i další alternativní přístup k pitvě, 
který jsme jim navrhli – možné získání uhynulého zvířete pro 
výukovou pitvu prostřednictvím veterinární ordinace/kliniky.

Taktéž v Hradci Králové, tentokrát na Pedagogické fakultě 
UHK, jsme představili alternativní metody k pitvám zvířat a po-
kusům na nich budoucím učitelům biologie. Umožnili jsme jim 
vyzkoušet si některé počítačové programy a reakce byly jedno-
značně pozitivní. Alternativní metody mají totiž nejen vysokou 
výukovou hodnotu, ale také učí studenty, že ke zvířeti se nedá 
přistupovat pouze jako k učebnímu materiálu, což si mladí uči-
telé velmi dobře uvědomují.

Připravila: Veronika Charvátová (alternativy@svobodazvirat.cz)

115 miliónů zvířat za rok použitých na experimenty

Podle vůbec první statistické analýzy dat o testování na zvířa-
tech, uveřejněné v mezinárodním odborném časopisu Atla, je 
na celém světě každý rok použito pro pokusy 115 milionů zví-
řat. Což je asi dvojnásobek oproti ofi ciálním statistikám.

Autorky z Dr. Hadwen Trust for Humane Research a z British 
Union for the Abolition of Vivisection (BUAV) varují, že i toto 
obrovské číslo může být podhodnocením skutečnosti, a to kvůli 
nejednotnosti získávání příslušných dat v různých zemích.

Počtu 115 milionů bylo dosaženo postupným sčítáním. Jako 
základ posloužilo číslo 50 milionů – počet zvířat použitých pro 
pokusy podle ofi ciálních statistik zemí, kde se tato data evidují. 
I přes celosvětový zájem veřejnosti i politiků o výzkum na zvířa-
tech, pouze 21 % zemí z celého světa shromažďuje data o po-
užitých zvířatech. Byl tedy vyvinut statistický model založený na 

četnosti zveřejňování výsledků z výzkumů na zvířatech v zemích, 
které nevedou žádné ofi ciální statistiky, čímž se celkový počet navý-
šil o 8 milionů zvířat ze 142 zemí. Dále existují druhy zvířat, která 
jsou v laboratořích používána, ale nejsou uváděna ve většině statis-
tik – např. geneticky modifi kovaná zvířata chovaná k udržení kolo-
nií, zvířata utracená z důvodu přebytečnosti nebo zvířata usmrcená 
za účelem získání tkání. Součet těchto zvířat přidal ohromujících 57 
milionů k původnímu počtu a zvýšil tak celkový počet zvířat použí-
vaných pro výzkum a testování na 115 milionů.

Velmi závažným problémem je neexistence ofi ciálních statistik ve 
většině zemí. I země, které vedou ofi ciální statistiky počtu pokus-
ných zvířat, však vykazují závažné nedostatky. Např. Velká Britá-
nie vůbec nezahrnuje do statistik zvířata zabitá kvůli přebytečnosti 
nebo usmrcená za účelem získání tkání. Pokud by tak učinila, ofi ci-
ální počet uváděný Ministerstvem vnitra by nebyl necelé 3 miliony, 
ale stoupl by na více než 5 milionů. V USA by jen patřičné vedení 
záznamů samo o sobě zvýšilo ofi ciální počet z 1 milionu na šoku-
jících 34 milionů zvířat – v současnosti zde není evidováno 93 % 
používaných zvířat (všichni ptáci, potkani, myši, ryby, obojživelníci 
a plazi).

Používání zvířat pro pokusy tak nabývá nového rozměru, jak po 
stránce kvantitativní, tak po stránce etické, protože většina utrpení 
způsobovaného těmto zvířatům je přehlížena již na základní úrovni 
– existence těchto zvířat není ani zaznamenávána.

Připravila: Veronika Charvátová (alternativy@svobodazvirat.cz)

Konference o alternativách k pokusům na zvířatech

Na konci září jsme se zúčastnili mezinárodní konference o alterna-
tivách k pokusům na zvířatech, která se každoročně koná v rakous-
kém Linzi.

Na konferenci vystoupili účastníci z řad ochránců zvířat, vědci 
zabývající se vývojem výzkumných metod bez použití zvířat i vědci, 
kteří zvířata ve své práci stále používají, ale snaží se jejich použití 
alespoň omezit. Celá konference se nesla v duchu 3R (reduce, 
refi ne and replace) – tedy redukce, zjemnění a nahrazení pokusů 
na zvířatech. Některé představené metody tedy obsahovaly pouze 
zmírnění pokusného použití zvířat – někdy i přesto, že bylo evi-
dentně možné se využití zvířat zcela vyhnout (např. při tvorbě tká-
ňových kultur je možné použít lidské a ne zvířecí tkáně).

Příspěvky ochránců zvířat představovaly radikálnější pohled na 
problematiku, ovšem i někteří vědci např. intenzivně kritizovali 
porovnávání spolehlivosti alternativních metod s výsledky pokusů 
na zvířatech při posuzování kvality nových alternativních metod. 
Výsledky pokusů na zvířatech nejsou příliš spolehlivé a brát je tedy 
jako měřítko spolehlivosti jiných metod není vhodné. Také kvůli 
tomu je validace alternativ velmi pomalou záležitostí.

Několik příspěvků se věnovalo výhodám a problémům nových metod 
pro testování chemických látek, které využívají trojrozměrné tkáňové 
modely lidské kůže a které byly nedávno schváleny. Nyní by tedy 
měly zaujmout pozici ve výzkumu namísto testů na zvířatech.

4 www.svobodazvirat.cz



Další potěšující novinkou je vytvoření databáze alternativních 
metod (i když v rámci 3R strategie – tedy ne výhradně bez 
zvířat), která může při hledání alternativ pomoci nejen vědcům. 
Zájemci ji naleznou na adrese www.go3R.org.

V mnoha směrech lze tedy vidět celosvětový trend v hledání, 
hodnocení a používání alternativních metod, na druhou stranu je 
ale tato snaha narušována vznikem nových cílů pro testování na 
zvířatech, např. nanochemikálie a GMO potraviny a krmiva.

Také příspěvek Dr. Katy Taylor z britské organizace BUAV, ve 
kterém porovnávala počty a welfare primátů a myší použitých 
pro pokusy v letech 1986 a 2006 v Evropě, nepřinesl příliš pozi-
tivní výsledky. Během 20 let nedošlo ani u jednoho z těchto druhů 
ke snížení využívání v rámci pokusů. Pozitivní změny bylo vidět 
jen v rámci welfare zvířat – zvířata jsou v současnosti chována 
v lepším prostředí a u primátů se častěji používá anestézie.

I přes snahy mnoha lidí zatím celosvětově nedochází k výraz-
nému snižování počtů tzv. pokusných zvířat. Nicméně je velmi 
důležité, že se pravidelně pořádají podobná setkání, umožňu-
jící výměnu informací a navazování kontaktů mezi lidmi, kteří 
usilují o nahrazení pokusů na zvířatech.

Připravila: Barbora Večlová (pokusy@svobodazvirat.cz)

Americké útulky zabily v minulém roce
neuvěřitelných 2,3 milionu koček a 1,9 milionu psů

V 6 z 8 hlavních geografi ckých regionů USA se zabíjení zvířat v útul-
cích zmírnilo. V roce 2007 bylo zabito 13,6 zvířat na 1 000 Ameri-
čanů, v roce 2008 pak 13,8 (toto mírné zvýšení nebylo prokázáno 
jako statisticky významné). Nejhorší situace je však ve státech Louisi-
ana a Ohio, kde byl zaznamenán vzestup zabíjení, především psů.

Analýza provedená ANIMAL PEOPLE odhaduje, že v roce 2007 
i 2008 bylo v útulcích zabito 2,3 milionů koček. Jedná se přede-
vším o kočky, které útulky označují jako „divoké“. To znamená 
o 300 000 zabitých koček ročně více než byl průměrný roční 
počet v předchozí dekádě. Vzestup ovšem není způsoben nárůs-
tem populace divokých koček v USA, nýbrž agresivnější politikou 
jejich odchytů a zabíjení. Populace divokých koček v USA se drží 
stabilně na 6,9 milionech v zimě, 11,5 milionu v letním období 
a 9,2 milionu průměrně za celý rok.

Co se týče psů, již 20 let stoupá především zabíjení pitbulů. Nej-
větší nárůst byl zaznamenán v roce 2001. Výzkum ANIMAL PEO-
PLE ukázal, že pitbulové tvořili v lednu 2008 23 % psí populace 
v útulcích a v červnu stejného roku 22 % (téměř stejná čísla jako 
v roce 2003). Data naznačují, že v USA bylo v minulém roce 
v útulcích zabito přibližně 825 000 – 920 000 pitbulů.

V některých státech, kde je útulků stále nedostatek (například Ken-
tucky, Arkansas či Západní Virginia), jsou navíc zvířata zabíjena 
stále „tradičními způsoby“ – zastřelením či utopením. Tato zvířata se 
do statistik nezapočítávají, neboť se do útulků nikdy nedostanou.

Zdroj: Animal People

Dánsko se chystá zakázat chov lišek pro kožešiny!

Dánská ministryně spravedlnosti Lene Espersen v srpnu oznámila, že 
parlamentu předloží návrh zákona zakazujícího chov lišek pro kože-
šiny v Dánsku. Dle ministryně není možné liškám vytvořit v klecích 
odpovídající životní podmínky. Tomuto oznámení předcházela vyjed-
návání mezi všemi vládními stranami. Ministryně ukončila jednání pro-
hlášením, že nebude možné dosáhnout dohody ohledně přechod-
ného období. Návrh ministryně zahrnuje zákaz s osmiletou přechodnou 
dobou pro chovatele nemající chov jako hlavní činnost a s přechod-
nou dobou 15 let pro chovatele na „plný úvazek“. To by znamenalo, 
že chovatelé nedostanou žádné ekonomické kompenzace.

Mnoho stran se vyjádřilo, že tento návrh je směšný, takže zůstává 
ještě stále trochu nejasné, co se bude dít dále. Některá politická 
uskupení pravděpodobně předloží své návrhy zákona, které by 
nepočítaly s přechodným obdobím a na místo toho by chovatelům 
umožnily využít ekonomické kompenzace.

V Dánsku se v současné době vyskytuje přibližně 1700 farem s čin-
čilami, 65 farem s norky a 16 liščích farem. O dalším vývoji situace 
v Dánsku vás budeme informovat.

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

Novinky ze světa

Setkání členů ECEAE

9.–11. října 2008 proběhlo v Londýně další setkání Evropské 
koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE – European 
Coalition to End Animal Experiments). Kromě jiného jsme pro-
jednávali situaci kolem evropské směrnice 86/609 o ochraně 
zvířat používaných k pokusným a jiným vědeckým účelům, 
která by měla být momentálně novelizována – sledujte situaci 
na www.eceae.org.

Také jsme se dozvěděli o plánu vystavět v Portugalsku zcela 
nové, obrovské zařízení pro chov pokusných zvířat a prová-
dění pokusů na nich. Portugalská organizace Animal se za 
podpory celé koalice a především za fi nančního přispění brit-
ské BUAV snaží realizaci tohoto projektu zabránit.

Připravila: Veronika Charvátová (alternativy@svobodazvirat.cz)

Nové informace na webových stránkách

Na webových stránkách www.pokusynazviratech.cz najdete 
aktualizovaný seznam kosmetiky a prostředků pro domácnost 
netestovaných na zvířatech. Spolu s ním jsme zveřejnili také pře-
hled certifi kátů přírodní a biokosmetiky. Najdete zde také infor-
mace, jak je to s testováním na zvířatech u těchto certifi kátů.

Na zmiňovaných webových stránkách najdete i další praktické 
informace pro spotřebitele – např. seznam obchodů v ČR, kde 
můžete kosmetiku a prostředky pro domácnost netestované na 
zvířatech zakoupit.

Připravila: Barbora Večlová (pokusy@svobodazvirat.cz)
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Kampaň

Proti srsti
Design Against Fur 2008

Po dlouhém očekávání známe vítěze „evropského a mezinárodního 
kola“ (Europe and international). Do tohoto kola bylo letos zařa-
zeno přes 1000 prací studentů z více než 50 států celého světa. 
Evropská porota zasedala začátkem července, aby vybrala nejlepší 
plakáty, které studenti z Evropy a dalších zemí zaslali do soutěže 
DAF. Na prvním místě se umístil Tomislav Stančič z Chorvatska1 (Teh-

ničko Veleučilište u Zagrebu), na dru-
hém Mildred Dandelot ze Švýcarska 
(Geneva University of Art and Design) 
a třetí místo obdržela Australanka 
Olga Peshkova2 (Queensland College 
of Art, Griffi th University). Porota udě-
lila ještě 11 speciálních vyznamenání 
a 13 vyznamenání. Mezi vyznamena-
nými byla i Češka Kristýna Kuthanová, 
studentka Pedagogické fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze.

V současné době probíhá rozhodo-
vání o celosvětovém hlavním vítězi 
soutěže (Grand Prize Winner). Vybí-
rají ho členské organizace Fur Free 
Alliance z vítězných plakátů ze všech 
5 světových regionů, do kterých byla 
soutěž v roce 2008 rozdělena. Vítěz 
obdrží 2 500 USD.

Ze stejných plakátů mohla v průběhu 
listopadu vybírat veřejnost, která zvolila 
vítěze internetového kola (People‘s Cho-
ice Award). Výsledky hlasovaní nalez-
nete na našich webových stránkách.

Dne 5. 11. volila nejlepší české plakáty porota složená ze zástupců 
reklamních agentur a Svobody zvířat. Rozhodování nebylo jednodu-
ché, neboť jsme v letošním roce obdrželi celkem 70 plakátů od stu-
dentů z celé ČR. Česká porota zasedla v následujícím složení: Tomáš 
Kopečný – předseda poroty (Publicis Prague), Kamila Tehranian 
(Closer), Julius Ševčík (Closer) a Tomáš Popp (Svoboda zvířat). Vítě-
zem se stal David Teocharis, student Střední odborné školy multime-
diální a propagační tvorby v Praze, se svým návrhem ledního med-
věda z ledu. Na druhém místě se umístil Bohumír Nowak z Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích a třetí místo obsadila studentka 
Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě Anna Ulahelová. 
Kromě třech hlavních cen porota udělila ještě další dvě speciální 
ocenění. Ceny za odvahu byly uděleny Aliksei Goubarevovi, který 
studuje na Západočeské Univerzitě v Plzni, a Barboře Páníkové, stu-
dentce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, za 
invenční a nekonformní zpracování plakátu. Předání diplomů a cen 
proběhlo 3. prosince 2008 v prostorách Hotelu Tchaikovsky v Praze. 
Hlavní cenou pro vítěze je stáž v reklamní agentuře Closer.

V průběhu listopadu bylo zahájeno nové kolo soutěže DAF 2009. 
O jeho průběhu Vás samozřejmě budeme pravidelně informovat 
na www.dafcr.cz. V roce 2009 zpřístupníme registrace prostřed-
nictvím české stránky DAF také studentům ze Slovenské republiky.

Kontaktní osoby:
Lucie Moravcová, koordinátorka DAF ČR:
Tel.: 736 766 188 | e-mail: lucie.moravcova@svobodazvirat.cz
Shely Bryan, Design Against Fur:
Tel. (UK): +44 (0)7710 148957 | e-mail: mail@shelybryan.net

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

Společně to můžeme ukončit

Na východním pobřeží Kanady lovci každý rok (zvláště na 
jaře) ubijí a zastřelí stovky tuleních mláďat. Jedná se o největší 
vybíjení mořských savců na světě. Potvrdil to v květnu tohoto 
roku fotograf Nigel Barker, který se dlouhodobě zabývá 
vyvražďováním tuleních mláďat.

Tuleně, vyhřívající se na ranním slunci v odlehlých místech 
Kanady, lovci napadají a umlátí klacky s připevněnými háky. 
Velmi často nikdo z nich nekontroluje, zda je tuleň mrtvý, než 
ho odvlečou k ledoborcům a následně stáhnou z kůže.

Připravila: Hana Malíková
(hana.malikova@svobodazvirat.cz)

Bojkot kanadských výrobků

V USA již delší dobu probíhá bojkot kanadských produktů. 
Američané odmítají kupovat veškeré mořské produkty kanad-
ských rybářů, aby tak dali najevo svůj nesouhlas se zabíjením 
tuleňů. Rybáři tudíž získávají menší příjmy ze své produkce. 
Snahou obyvatel Spojených států je tímto ukončit komerční lov 
tuleňů.

Z nedávných statistik vyplynulo, že:

5 000 restaurací a obchodů s potravinami v USA se 
účastní ochrany tuleňů, a proto nenabízí kanadské 
mořské produkty!
Přibližně 15 % amerických supermarketů se aktivně 
podílí na bojkotu tuleních produktů.
Přes 650 000 jednotlivců z USA se přidalo a slíbilo, 
že nebude jíst mořské produkty z Kanady, dokud se 
neukončí komerční lov tuleňů.

Během letošního srpna v souvislosti s bojkotem klesla hodnota 
kanadského vývozu krabů do USA o 730 milionů amerických 
dolarů. Kanadské mořské produkty exportované do Spoje-
ných států a Evropy mají cenu tří bilionů amerických dolarů. 
V kontrastu s tím si kanadští rybáři vydělali lovem tuleňů v roce 
2007 jen zhruba 12 milionů amerických dolarů.

Kanadští rybáři mají hlavní příjmy z vývozu mořských pro-
duktů, nikoliv z lovu tuleňů. Pokud budou nuceni si vybrat, skon-
cují s lovem tuleňů kvůli zachování produkce mořských výrobků, 
ze kterých jim plyne větší ekonomický příjem.

Koordinátoři bojkotu z organizace HSUS (The Humane 
Society of the United States) na toto téma prohlásili: ,,Při 
bojkotu jsme se prozatím soustředili na menší oblíbené restau-

❚

❚

❚
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Nejprve jsem vystudoval biologii, ne veterinární medicínu. 
Když jsem začal pracovat ve vědeckém výzkumu, nebylo 
možné získat žádné fi nancování na výzkum welfare (životní 
pohody) zvířat, i když jsem se o problematiku welfare v té 
době již zajímal. Proto jsem začal zkoumat základní behavio-
rální vědu, přenášení nemocí a péči o zvířata. Po roce 1985 se 
zlepšily podmínky fi nancování práce na téma welfare zvířat 
a já se touto problematikou začal hlouběji zabývat. Vždy jsem 
welfare zvířat považoval za velmi důležitou oblast, která by se 
měla rozvíjet. Zpočátku neexistovaly žádné dobré defi nice či 
metody, takže jsme je museli nejprve vyvinout.

Řadu let pracujete na Veterinární fakultě Camridgské univerzity. 
Změnil se v průběhu této doby pohled studentů na welfare zvířat a je 
tomu výuka přizpůsobena?

V dnešní době se o welfare zvířat zajímá větší počet studentů, 
než tomu bylo v roce 1986, kdy jsem se stal profesorem wel-
fare zvířat. V mnoha zemích světa se dnes na univerzitách vyu-
čuje welfare zvířat. V rámci výuky se ale jedná o problematiku 
opravdu novou. Pomineme-li léčení nemocí, welfare se vyučuje 
jen posledních 25 let.

Přednášíte v mnoha zemích po celém světě. Kde je podle Vašeho mínění 
s dodržováním pravidel welfare zvířat největší problém?

V některých státech ještě koncepty welfare zvířat nejsou dobře 
známé. Například v Číně a ve většině afrických států je tato 
tematika zcela nová. Stejně tak např. v USA mnoho studentů 
veterinární medicíny nemá představu o tom, co to je welfare 
zvířat a jak jej zavádět do praxe.

Jste autorem řady publikací nejen o welfare zvířat. Připravujete něja-
kou novou knihu?

Moje nejnovější kniha se jmenuje “Domestic Animal Behaviour 
and Welfare (D. M. Broom and A. F. Fraser 2007, C. A. B. I.) 
– Welfare a chování domácích/domestikovaných zvířat”. Plá-
nuji napsat další knihy, které budou pojednávat o welfare 
a morálce.

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší práci.

Připravily: Lenka Hecová (lenka.hecova@svobodazvirat.cz) 
a Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)

race a obchody s potravinami v klíčových městech – řadu 
z nich se podařilo zapojit do naší kampaně. Noviny zdůraz-
nily účast dobře známých restaurací a prestižních ochodů 
v New Yourku, Los Angeles a San Francisku, které kampaň 
podpořily a zaštítily svým jménem. Tento přístup nám zajistil 
potřebnou publicitu. Získání malých, ale dobře známých 
restaurací a obchodů s potravinami mělo další výhody. Jejich 
spoluúčast dodala bojkotu důvěryhodnost, které je potřeba při 
získávání větších společností.

Nyní je kampaň v plném proudu a my se soustředíme na potra-
vinářství a velké restaurační řetězce. Více než 80 % restaurací 
a potravinářských řetězců zapojených kampaně patří totiž 
mezi malé a středně velké společnosti. Proto se snažíme získat 
na naši stranu i velké známé společnosti s velkým obratem. Byli 
bychom rádi, kdyby se podařilo bojkot mořských potravin roz-
šířit i do Evropy. To bude pro lovce kanadských tuleňů tvrdá 
rána.“

Připravila: Hanka Malíková (hana.malikova@svobodazvirat.cz)

Rozhovor
s profesorem Broomem

Profesor Donald M. Broom

Donald Broom (M.A.,Ph.D., Sc.D.), 
první profesor welfare (životní 
pohody) zvířat na světě, od roku 
1986 pracuje na oddělení Veteri-
nární medicíny na Cambridgské uni-
verzitě. V jeho Centru pro životní 
pohodu zvířat a antrozoologii (Cen-
tre for Animal Welfare and Anthro-
zoology) byly vyvinuty koncepty 
a metody k vědeckému posouzení 
životní pohody zvířat, bylo v něm 
vydáno přes 500 příspěvků o kogni-
tivních schopnostech zvířat, životní 

pohodě telat, prasat, kuřat, laboratorních zvířat, zvířat v zoologických 
zahradách atd. v souvislosti s jejich ustájením a převozem, o proble-
matickém chování domácích mazlíčků, o postoji ke zvířatům a etice 
jejich využívání lidmi. O životní pohodě zvířat přednášel ve 37 
zemích, pracoval v komisi Evropské rady a od roku 1990 jako prezi-
dent či viceprezident Vědeckého výboru pro životní pohodu zvířat 
(Scientifi c Committees on Animal Welfare) při EU. V současnosti je 
viceprezidentem Vědeckého výboru pro zdraví a welfare zvířat 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (European Food Safety 
Authority Scientifi c Panel on Animal Health and Welfare). Předsedá 
také skupině O. I. E. (World organisation for animal health) zabýva-
jící se životní pohodou zvířat během pozemních transportů na dlouhé 
vzdálenosti. Mezi jeho knihy patří například Stress and Animal Wel-
fare (Broom and Johnson 1993/2000, Kluwer), Coping with Chal-
lenge : Welfare in Animals including Humans (Broom ed. 2001, Ber-
lin: Dahlem University Press), The Evolution of Morality and Religion 
(2003, Cambridge University Press) a Domestic Animal Behaviour 
and Welfare, 4.vydání, (Broom and Fraser 2007, CABI).

Dobrý den, pane profesore, jsme velice rády, že jste přijal naše pozvání a zú-
častnil se v Praze konference „Perspektivy chovu kožešinových zvířat v ze-
mích EU“. Rády bychom Vám položily několik otázek.

Co vás přivedlo k problematice welfare zvířat? Zajímal jste se o toto téma 
již během studia nebo jste se k němu propracoval až v průběhu své veteri-
nární praxe?

Obchod bez kožešin
(Fur Free Retailer)

Podepsali jste již mezinárodní petici za 
obchody bez kožešin? Pokud ne, stále 

máte možnost tak učinit. Celosvětovou online 
petici požadující obchody bez kožešin můžete 

podepsat na www.furfreeshopping.com/f_petition.php; český 
překlad petice naleznete na tomto odkazu www.obchodbez-
kozesin.cz/petice/petice.html. Více informací také nalez-
nete na serveru myspace (www.myspace.com/furfreeretailer) 
a Facebook (www.facebook.com/pages/Fur-Free-Retailer/
32254327802).

Více na www.obchodbezkozesin.cz 
(popř. www.furfreeshopping.com).

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

Mandle nebo jiné ořechy, datle, mletou skořici, jablka (červená, 
sladší), banány, citrónovou šťávu, strouhaný kokos.

Nejprve vytvoříme oříškový základ (na jeden středně velký dort 
potřebujeme cca 400 g mandlí a 150 g datlí bez pecek): mandle/
ořechy namočíme do vody na několik hodin. Potom je scedíme 
a rozdrtíme v mixéru spolu s datlemi. Výsledkem by mělo být hutné 
homogenní těsto. Přidáme trošku skořice. Z tohoto těsta vytvoříme 
korpus – vtlačíme ho do formy na dort, přičemž je třeba, aby měl 
korpus vyšší okraje (aby měl tvar mísy).

Jablečná náplň: Oloupaná jablka nastrouháme najemno. Rozmí-
cháme je s vyzrálými banány v poměru asi 3:1. Do této směsi při-
dáme strouhaný kokos a citrónovou šťávu podle chuti (můžeme přidat 
namletý zlatý len, který náplň ztuží). Touto náplní vyplníme korpus po 
okraje a vrch dortu ještě posypeme kokosem. Necháme uležet.

Připravila: Lenka Hecová (lenka.hecova@svobodazvirat.cz
Segedínský guláš

Sojové maso, olej, cibule, sojová omáčka, sladká paprika, 
kysané zelí, bobkový list, nové koření, cukr, sojové mléko.

Sojové maso necháme nabobtnat a poté uvaříme podle 
návodu s větším množstvím sojové omáčky. Mezitím na pánvi 
rozpustíme tuk a osmažíme cibulku se sladkou paprikou. Po 10 
minutách přidáme opláchnuté zelí a ještě chvíli dusíme s no-
vým kořením a bobkovým listem. Dosladíme a smícháme se 
sojovým masem (bez omáčky, v níž se vařilo). Před podáváním 
můžeme ještě přidat sojové mléko v prášku.

Houskové knedlíky

600 až 800 g hrubé mouky, 1/2 až 5/8 l sodovky nebo mine-
rálky, vrchovatá lžička soli, 4–6 žemlí, příp. 50 g tuku na sma-
žení žemlí a troška droždí.

Houskový knedlík můžeme připravit bez jakéhokoli kypřidla, 
záleží pouze na tom, abychom těsto dobře vypracovali, aby 
nebylo tuhé, a nechali jej min. hodinu odpočinout. Chceme-li při 
přípravě těsta použít droždí, pak jej v mouce rozdrobíme ještě 
před přidáním žemle. Ze všech surovin připravíme tužší, ale vláčné 
těsto a svrchu je lehce pomoučíme. Žemle nakrájíme na kostičky, 
osmažíme do růžova, nasypeme na těsto, mísu přikryjeme a ne-
cháme odpočinout. Ve velkém kastrolu přivedeme k varu dosta-
tečné množství osolené vody. Rukama namočenýma ve studené 
vodě vytvoříme z těsta 2–3 šišky a jednu po druhé vkládáme do 
vroucí vody. Nadzvedneme je hned vařečkou, aby nepřisedly ke 
dnu, přikryjeme a vaříme asi 30 min. Během vaření je jednou 
obrátíme a uvařené (hned vybereme) pak vyndáme děrovanou 
naběračkou. Nejprve knedlík překrojíme na půl a je-li uvařený, 
nakrájíme ho na plátky (vhodná je režná nit). Po vyndání knedlíky 
hned přikryjeme. Před podáváním je můžeme polít rozpuštěným 
rostl. máslem nebo olivovým olejem pro lahodnou chuť.

Toskánský salát

6 rajčat, 200 g bílého chleba, 200 g špenátových listů, 1 cibule, 
několik černých oliv, 3 pol. lž. vinného octa, 5 pol. lž. olivového 
oleje, 2 pol. lž. lístků bazalky, 3 stroužky česneku, sůl, pepř.

Chléb nakrájíme na kostičky a opražíme na pánvi bez oleje. 
Rajčata nakrájíme na dílky, cibuli na kolečka, promícháme 
s nasekaným česnekem a kostičkami chleba. Připravíme zálivku 
z oleje, octa, soli, pepře a vmícháme ji do salátu. Nakonec 
přidáme nakrájené olivy, bazalkové listy a natrhaný špenát 
a necháme odležet v chladu.

Veganské recepty

Distribuce Svobody zvířat

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

Benefi tní trička Svobody zvířat, cena 250 Kč/ks

Na závěr bychom rádi poděkovali všem našim podporovatelům 
a členům, kteří nám umožňují pracovat ve prospěch zvířat. Děku-
jeme i všem ostatním lidem, kterým osud zvířat není lhostejný. Pře-
jeme Vám všem pokojné prožití vánočních svátků a do Nového 
roku 2009 hodně štěstí. Ať je příští rok úspěšný nejen v našem spo-
lečném úsilí o zastavení utrpení bezbranných zvířecích bytostí.

Tomáš Popp, předseda o. s. Svoboda zvířat
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