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Vytištěno na recyklovaném papíru

Milé čtenářky, milí čtenáři,

vítáme Vás u podzimního čísla našeho čtvrtlet-
ního Zpravodaje. Přinášíme Vám v něm pokračo-
vání článku o brojlerech, dále se mimo jiné 
dočtete o zpřísnění chovu kožešinových zvířat 
v Německu, které znamená praktický zánik kože-
šinových farem v této zemi. V dalších odstavcích 
se také dozvíte výsledky výtvarné soutěže 
Designem proti pokusům na zvířatech nebo 
o plánované umisťovací výstavě opuštěných 
koček. Ve Zpravodaji zavítáme i na hudební festi-
val v Trutnově nebo do Tasmánie, kde bylo přijato 
významné omezení klecového chovu slepic. 
V neposlední době představíme vítězné recepty 
z naší veganské kuchařské soutěže.

Doufáme, že jste prožili příjemné léto, a děku-
jeme za Vaši přízeň a podporu.

Lenka Hecová a Lucie Moravcová

Na stranách 4–6 
najdete dokončení 
článku Jak se žije 
brojlerům ve velko-
chovech. Věnujeme 
se zde transportu, 
podmínkám 
na jatkách  
a zdravotním rizikům 
velkochovů.

Vybráno z obsahu

Výsledky  
studentské  
soutěže Designem 
proti pokusům 
na zvířatech  
Vám přinášíme 
na stranách  
10 a 11.

Sekce na ochranu 
koček spustila 
nové webové 
stránky. Nejen 
o nich se dočtete 
v „kočičí“ sekci 
na stranách 11–12.
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standard a Humánní standard pro prostředky 
pro domácnost českým společnostem, které 
splňují daná kritéria. Eticky zodpovědným 
obchodníkům s oděvy uděluje certifikát Obchod 
bez kožešin. V roce 2006 otevřela SZ v Praze 
informační centrum, kde zprostředkovává 
zájemcům informace ze všech oblastí ochrany 
zvířat. Další informační centrum funguje dlou-
hodobě v plzeňské kanceláři SZ, která je záro-
veň hlavním sídlem organizace.

SZ spolupracuje s českými i zahraničními orga-
nizacemi na ochranu zvířat, které sledují 
podobné cíle. V rámci mezinárodní spolupráce 
je SZ členem RSPCA (Královské společnosti pro 
ochranu zvířat), WSPA (Světové společnosti 
na ochranu zvířat), FFA (Aliance za módu bez 
kožešin), ENDCAP (Evropská síť za ukončení 
držení volně žijících zvířat v zajetí) a ECEAE 
(Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířa-
tech). Vedle těchto organizací spolupracuje 
s mnoha dalšími zahraničními partnery z Evropy 
(InterNICHE, VIVA) i USA (HSUS, PETA). SZ se 
také snaží o diskuzi a spolupráci se státními 
orgány ochrany zvířat – Ústřední komisí pro 
ochranu zvířat, Státní veterinární správou, Mini-
sterstvem zemědělství a Ministerstvem život-
ního prostředí.

Zhruba 50 % příjmů představují dary od drobných 
dárců. Přibližně 20 % tvoří granty, které jsou 
určeny na specifické projekty a pochází od čes-
kých i zahraničních nadací či mezinárodních 
organizací na ochranu zvířat (FFA, ECEAE, 
RSPCA, WSPA, BUAV). Zbytek získává SZ z pro-
deje propagačních předmětů a z organizování 
benefičních akcí. SZ nepřijímá peníze od firem, 
které profitují z využívání zvířat.

V průběhu své osmnáctileté existence zazname-
nala SZ řadu úspěchů. Patří mezi ně např. prosa-
zení zákazu testování kosmetiky a jejích složek 
na zvířatech v ČR, uzavření kožešinové farmy 
v Milevsku a v Souměři, podíl na prosazení zákazu 
dovozu a prodeje psích a kočičích kožešin v EU či 
zákazu uvádění výrobků z tuleňů na trh v EU. 
Avšak největším úspěchem, který v oblasti 
ochrany zvířat SZ pozoruje, je posun veřejnosti 
ve smyslu vnímání zvířat jako cítících plnohodnot-
ných bytostí.

Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková 
organizace pro ochranu zvířat, sdružující 
osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází 
z myšlenky, že každý život má svou vlastní 
neopakovatelnou hodnotu, která není závislá 
na momentálním hodnocení člověkem. Svoji 
činnost SZ zahájila v roce 1994. Snaží se 
změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde jen 
o zlepšení životních podmínek zvířat (ačkoliv 
z krátkodobého hlediska s tímto přístupem SZ 
souhlasí). Hlavní snahou je změnit pohled 
na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, 
kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení 
s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich 
možného užitku pro člověka. Celá činnost SZ 
je založena na myšlence nenásilí a nepřekro-
čení osobní svobody jednotlivce.

SZ pořádá odborné konference, besedy, 
výstavy, infostánky, promítání dokumentár-
ních filmů, ochutnávky veganských jídel atd. 
V rámci osvětových kampaní vydává letáky, 
brožury, plakáty i filmové dokumenty. V sou-
časné době se SZ soustředí především 
na kampaně za ukončení chovu tzv. kožeši-
nových zvířat, za nahrazení pokusů na zvířa-
tech a za zákaz vystupování divokých zvířat 
v cirkusech. Velkou váhu přikládá ekolo-
gické a etické výchově – její lektoři úspěšně 
přednáší o ekologii a ochraně zvířat 
na základních, středních a vysokých školách 
i dalších veřejných místech. V rámci kam-
paní organizuje SZ petiční akce, demon-
strace, připomínkuje návrhy zákonů a vyhlá-
šek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává 
z hlediska ochrany zvířat příznivější návrhy, 
jedná s úřady, zúčastňuje se správních 
řízení, lobuje atd. V rámci propagace kos-
metiky a prostředků pro domácnost netes-
tovaných na zvířatech SZ uděluje meziná-
rodní certifikáty Humánní kosmetický 
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Usmrcování

Na jatkách je zabito až 10 tisíc zvířat za hodinu. 
Kuřata jsou zaživa zavěšena za nohy na háky pře-
pravníkového pásu. Vzhledem k váze zvířat a často 
již přítomným poraněním končetin je pro ně tato 
poloha velice bolestivá. Pásem jsou dopravena 
k vodní lázni, která je pod elektrickým proudem 
a má kuřata omráčit. Dále jsou přemístěna 
ke stroji, který ptákům protne krční tepny a vykrví 
je. Následně jsou ptáci dopraveni do pařící lázně, 
kde působením horké vody dojde k uvolnění peří. 
Celý tento proces je prováděn strojově, v případě 
nedostatečné kontroly se proto část zvířat 
do horké lázně dostává ještě při vědomí.

Další rizika velkochovů

Velkochovy, ve kterých jsou chovány tisíce ptáků 
na malém prostoru, vytvářejí vhodné prostředí 
pro vznik a šíření některých chorob, které mohou 
druhotně postihnout i člověka. V únoru tohoto 
roku nechal spotřebitelský časopis dTest otesto-
vat sedmnáct vzorků kuřecího masa prodáva-
ného na tuzemském trhu. Ve všech kuřatech byly 
přítomny bakterie Staphylococcus aureus 
a Escherichia coli. V patnácti vzorcích odborníci 
odhalili Campylobactera, v osmi byla prokázána 
Listeria monocytogenes, v jednom vzorku pak 
vysoká koncentrace Salmonelly enteritidis. V pří-
padě nedostatečné tepelné úpravy masa nebo 
kontaminace syrových potravin špatně umytým 

V minulém čísle jsme uvedli zásadní problémy 
související s podmínkami, v nichž jsou chováni 
brojleři ve velkochovech. Nyní krátce předsta-
víme další fakta, které s velkochovy souvisí – 
transport na jatka, usmrcování či infekce nebez-
pečné pro člověka plynoucí ze způsobu chovu.

Transport na jatka

Transport brojlerů na jatka začíná odchytem zví-
řat v halách. Odchyt se provádí ručně, většinou 
odborně nevyškolenými pracovníky (ovšem exis-
tují už i stroje, které ptáky nakládají sami), zvířata 
jsou obvykle přenášena za jednu končetinu 
a nacpána do transportních beden. Špatnou 
manipulací s často již nemocnými ptáky dochází 
ke vzniku dalších poranění, jako jsou vykloubené 
a zlomené končetiny, poškození lebky nebo lace-
race (natržení) jater.

Před odchytem a během transportu nemají 
kuřata přístup k vodě a potravě, a strádají tak 
žízní a hlady i více než 12 hodin. Brojleři jsou 
během cesty natěsnáni v bednách v nákladních 
autech (přepravováno je obvykle kolem 6000 
ptáků najednou, s hustotou 170–200 kg na m3). 
Během transportu jsou zvířata vystavena podle 
ročního období vysokým nebo naopak velmi  
nízkým teplotám, a řada z nich proto zahyne 
na důsledky přehřátí nebo podchlazení organismu. 
Nákladní auta nejsou pro transport zvířat dobře 
vybavena, kuřata proto trpí i značnými otřesy 
korby aut a nedostatečnou ventilací prostoru.

Při vykládání beden pak dochází k dalším poraně-
ním zvířat – např. odtržení zobáků nebo části 
běháků.

Důsledkem špatného zacházení a zabezpečení 
zvířat během cesty je vysoká úmrtnost ptáků. 
Uvádí se, že v EU během odchytu a transportu 
kuřat na jatka zahyne ročně kolem 20–30 mili-
onů zvířat.

Jak se žije brojlerům ve velkochovech
(2. část)
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Ptačí chřipka

Ptačí chřipka  je onemocnění ptáků způsobo-
vané chřipkovými viry typu A, které postihuje pri-
márně ptactvo a výjimečně může být přeneseno 
na některé druhy savců. Nejznámějším a nejsle-
dovanějším typem ptačí chřipky je onemocnění 
způsobované virem H5N1, který má schopnost 
rychlého šíření mezi ptáky, dokáže infikovat člo-
věka a způsobit vysokou úmrtnost, pokud k této 
infekci dojde.

Virus ptačí chřipky je rozšířen po celém světě. 
Poprvé byla ptačí chřipka pod jménem ptačí 
mor identifikována v roce 1878 v Itálii. Ve 30. 
letech minulého století se nemoc opět objevila 
v Evropě. Znovu se v Evropě vyskytla až v 80. 
letech, zejména v Irsku a USA, což vedlo k likvi-
daci milionů jedinců chovného ptactva v těchto 
zemích. Další větší ptačí epidemie následo-
valy 1992 v Mexiku, 1997 v Hongkongu a v dal-
ších asijských zemích.

V roce 2005 Organizace spojených národů ozna-
čila za jednu z podstatných příčin epidemie ptačí 
chřipky „zemědělské postupy, které shlukují 
velká množství zvířat do malých prostor“. 
Zastánci průmyslových velkochovů často pouka-
zují na to, že ptačí chřipku mohou šířit volně cho-
vaná hejna nebo divocí stěhovaví ptáci, kteří se 
s volně chovanými ptáky krmí nebo je nakazí tru-
sem při přeletech nad nimi. Virolog Earl Brown 
z Ottawské univerzity ale upozornil na to, že viry 
vyskytující se u divokých ptáků nejsou obvykle 
příliš nebezpečné. Tyto viry mutují ve virulent-
nější (agresivnější a lépe přenosné) formy, až 
když se dostanou do drůbežáren s vysokou inten-
zitou chovu. U ptáků chovaných tradičními způ-
soby je pravděpodobnější, že budou vůči nemoci 
odolnější než stresovaní, geneticky podobní ptáci 
držení ve velkochovech. Průmyslové velkochovy 
navíc nejsou biologicky bezpečné. Často jsou 
zamořeny myšmi, krysami a dalšími zvířaty, která 
mohou do chovu nemoci zanést.

Proč se stát veganem / vegetariánem

Velkochovy brojlerů přináší nejen velké a zby-
tečné utrpení samotným zvířatům v chovech, ale 
jsou i rizikové pro zdraví člověka. Svoboda zvířat 

nádobím nebo rukama mohou všechny tyto 
bakterie způsobit člověku zdravotní problémy.

Kampylobakterióza

Kampylobakterióza je závažná infekce vyvolá-
vaná bakterií Campylobakter jejuni.

Drůbež je považována za prvotního rezervoá-
rového hostitele kampylobakterů – infikováno 
je 80–100 % hrabavé i vodní drůbeže. K šíření 
infekce u drůbeže dochází nejčastěji nepřímo 
přes trusem kontaminovanou podestýlku, 
krmivo a vodu. Protože pro vznik infekce 
dostačuje jen nepatrné množství bakterií, je 
také možný přenos vektory, jako 
jsou hmyz (mouchy), kontaminované čás-
tice prachu a nečistot vznášející se ve vzduchu 
nebo pracovní pomůcky kontaminované tru-
sem. Po zavlečení nákazy do chovů na pode-
stýlce se rozšíří infekce na všechna zvířata 
v hejnu během 1–2 týdnů. U drůbeže probíhá 
onemocnění jako subklinická (tj. bez význam-
ných projevů) nebo chronická střevní infekce, 
jen výjimečně se projeví formou výrazného 
střevního nebo jaterního zánětu.

U člověka se onemocnění projeví po inku-
bační době 2–5 dní příznaky akutního průjmo-
vého onemocnění. Průjem s různě četnými 
stolicemi trvá několik dní, stolice mohou být 
i s příměsí krve a obvykle jsou provázeny 
výraznou bolestí břicha. Typická je také zvý-
šená teplota nebo horečka a zvracení. Vzácné 
jsou závažné systémové infekce.

Salmonelóza

Salmonelóza je akutní průjmové bakteriální 
onemocnění způsobené bakteriemi rodu Sal-
monella (u nás nejčastěji Salmonella enteriti-
dis). V ČR je ročně hlášeno několik desítek 
tisíc případů. Salmonelóza se nejčastěji pře-
náší alimentárně, tj. nakaženou potravou 
(maso, mléko, vejce atd.) nebo kontaminova-
nou vodou. Inkubační doba salmonelózy je 
několik hodin (6–48). Salmonelóza se proje-
vuje především průjmy (až 20–30x denně) 
s kolikovitými bolestmi břicha, dále pak zvra-
cením, horečkou a bolestmi hlavy. Druhotně 
se může přidat i dehydratace organismu.
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podporuje veganský/vegetariánský způsob 
života. Každý život má pro nás svou vlastní neo-
pakovatelnou hodnotu. Správně složená vegan-
ská/vegetariánská strava je plnohodnotným 
zdrojem potřebných živin s pozitivním dopadem 
na zdraví člověka, není zatížena utrpením a smrtí 
zvířat a je spojena s pozitivními změnami ekolo-
gického i společenského charakteru. 

Základní myšlenka veganské (i vegetariánské) 
filozofie spočívá v odmítnutí úmyslného zabití živé 
cítící bytosti. Člověk má možnost o skladbě své 
potravy přemýšlet a zvažovat rozličné aspekty 
přijímané potravy – vedle chuti tedy i důsledky 
získání této potravy. Chov zvířat pro maso, vejce, 
mléko atd. je pro zvířata spojen s velkou mírou 
utrpení. Po něm následují nedůstojné a kruté 
transporty zvířat na jatka a následně jatka 
samotná.

Vedle etických argumentů hovoří pro veganskou 
(a vegetariánskou) stravu i ekologické a sociální 
důvody. Kromě pozitivního vlivu pro zvířata při-
náší toto stravování i zásadní pozitivní změny eko-
logického a sociálního charakteru. Intenzivní 
živočišná zemědělská produkce je nešetrná k pří-
rodním zdrojům a vyznačuje se obrovskou spotře-
bou vstupní energie. Zatímco 10 akrů půdy využí-
vané pěstováním sóji může uživit až 60 lidí, stejná 
plocha osázená plodinami určenými ke zkrmení 
dobytkem uživí skrze živočišnou produkci pouze 
2 lidi. Při produkci stravy založené na mase se 
ve srovnání s veganskou stravou spotřebuje 
až padesátkrát větší množství fosilních paliv. Pro 
intenzifikaci zemědělské produkce se použí-
vají velká množství umělých hnojiv, pesticidů, 
herbicidů a insekticidů. Tyto chemické látky, 
stejně jako velké množství močůvky a výkalů 
vyprodukované hospodářskými zvířaty znamenají 
nemalou zátěž pro životní prostředí. Potřeba zís-
kávání další zemědělské půdy pro živočišnou 
zemědělskou výrobu pak vede k masiv-
nímu kácení deštných pralesů, čímž dochází 
k destrukci biodiverzity a vzniku mnoha jiných 
závažných ekologických problémů.

Zdroj: www.ochranazvirat.cz,  
www.americanhumane.org, www.fawc.org.uk

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

Kampaň

Proti srsti
Konec kožešinových 
farem v Německu

Koncem loňského roku nabyla v sousedním 
Německu účinnosti část zákona zpřísňující 
standardy pro chov tzv. kožešinových zvířat. 
Tato legislativa (2. nařízení ke změně Nařízení 
pro ochranu zvířat a chov užitkových zvířat 
Spolkového ministra ochrany, spotřebitele, 
výživy a zemědělství Spolkové republiky 
Německo) zde byla přijata v roce 2006 
s několika přechodnými obdobími.

Do poloviny roku 2007 bylo zapotřebí drobně 
obohatit klece pro zvířata (hračky, místa pro 
ukrývání). Do konce loňského roku pak museli 
chovatelé zvířatům zajistit větší klece. Pro 
lišky je například stanovena minimální veli-
kost klece 12 m2, pro norky 3 m2. Poslední 
zpřísnění nabudou účinnosti v roce 2016. 
Zahrnují například povinnost poskytnout nor-
kům vodní nádrž na plavání, zvětšit výšku 
klecí (u norků 1 m, u lišek 1,5 m apod.). 
Neméně důležitý je také budoucí zákaz použí-
vání klecí s drátěnými oky namísto podlahy.

Za takovýchto podmínek samozřejmě farmy 
v Německu zanikají, zvířata se totiž nevyplatí 
chovat. Méně přísné standardy chovu, tak jak 
je tomu například u nás, s sebou nesou auto-
maticky utrpení zvířat. Nelze v nich totiž zajis-
tit uspokojení základních etologických a dal-
ších potřeb chovaných zvířat. Jen pro srovnání 
nabízíme některé požadované rozměry klecí 
u nás: pro jednoho dospělého norka je stano-
vena minimální plocha klece 0,255 m2 a mini-
mální výška klece 45 cm; pro jednu dospělou 
lišku je pak stanovena plocha klece na 0,8 m2, 
minimální výška klece musí být jen 70 cm.

Velmi přísné podmínky pro chov tzv. kožešino-
vých zvířat (které v praktické rovině chov zne-
možňují) již přijaly i další evropské země 
(např. Švýcarsko). Jiné státy chov tzv. kožeši-
nových zvířat dokonce přímo zakázaly (např. 
Velká Británie, Rakousko, Chorvatsko).
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Otevřený dopis Miss ČR a Miss 
World z roku 2006 Taťáně 
Kuchařové a Miss ČR pro rok 
2007 Kateřině Sokolové

V červenci jsme zaslali otevřený dopis dvěma 
známým českým modelkám Taťáně Kucha-
řové a Kateřině Sokolové, které v posledních 
měsících pózovaly v kožešinových modelech. 
Mnoho lidí, kteří tuto módu podporují, vůbec 
netuší, jaká krutost na zvířatech se za ní 
skrývá. Pevně věříme, že je to i případ paní 
Kuchařové, která je vzhledem ke své charita-
tivní práci jistě empatická, a doufáme, že svůj 
kladný vztah ke kožešinám přehodnotí a okruh 
svého soucitu rozšíří také na zvířata.

Každý rok je pro kožešinovou módu zabito 
více než 90 milionů zvířat. Existují dva hlavní 
způsoby získávání kožešin: prvním je odchyt 
a zabíjení zvířat ve volné přírodě, druhým pak 
chov a zabíjení zvířat na kožešinových far-
mách. Prvně jmenovaný způsob je v ČR zaká-

V České republice za tímto účelem již několik let 
běží naše kampaň Proti srsti, v rámci níž byl kon-
cem roku 2010 spuštěn sběr podpisů pod Petici 
za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České 
republice. Od té doby ji už podepsalo více než 
8 000 občanů a podpisy neustále přibývají.

Sběr podpisů jsme zahájili poté, co jsme zveřej-
nili záběry ukazující utrpení tzv. kožešinových 
zvířat na českých farmách. Z výzkumu veřej-
ného mínění a podpory petice jasně vyplývá, že 
Češi s tímto krutým průmyslem nesouhlasí. 
Navíc je dle oficiálních dat úřadů jasné, že kože-
šinové farmy v ČR pomalu zanikají. Jejich počet 
se rok od roku snižuje. Nepříznivá ekonomická 
situace na farmě ale může znamenat zhoršenou 
kvalitu péče o zvířata, nelze proto čekat, až chovy 
samy vymizí.

Sebrané podpisy se chystáme předat poslancům 
Parlamentu ČR, případně ministru zemědělství. 
Zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat jsme se sna-
žili prosadit již při současném projednávání 
Zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zájem 
kompetentních osob z vlády či poslanecké sně-
movny však bohužel zatím není příliš velký. 
I v tomto směru má petice pomoci.

Petici najdete na www.protisrsti.cz/dokumenty/
Petice_Zakaz_chovu_KZ.pdf (dokument si prosím 
vytiskněte, vyplňte, podepište, případně nechte 
podepsat i své známé a zašlete na adresu Svoboda 
zvířat, Koterovská 84, 326 00, Plzeň). Nemáte-li pří-
stup na internet, napište si o petiční arch na výše 
zmíněnou adresu. Za jakoukoli pomoc děkujeme!

© Kornilovdream | Dreamstime.com
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zán. Na farmách, kterých je zde přibližně 15, se 
chovají norci, lišky a činčily. Zvířata jsou chována 
v malých, strohých klecích, v nichž nemají žádné 
podněty a nemohou projevovat své přirozené 
chování. Výsledkem těchto podmínek chovu jsou 
nemoci, abnormální chování, stereotypie, agresi-
vita a sebepoškozování, či dokonce zabíjení vlast-
ních mláďat.

Putovní výstavy

V současné době zapůjčujeme 5 různých výstav 
soutěže Designem proti kožešinám z let 2007 až 
2011 (každá z nich obsahuje cca 15 soutěžních 
plakátů formátu A2 či A3). Plakáty je možné 

zkombinovat s výstavou Proti srsti, která obsa-
huje celkem 8 bannerů (velikosti 100 cm 
na výšku, 70 cm na šířku) s informacemi o způso-
bech chovu a welfare (životní pohodě) těchto zví-
řat, o legislativě v různých zemích, ale i tom, jak 
se můžete aktivně zapojit do jejich ochrany.

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

Kampaň

Za nahrazení
pokusů na zvířatech
Testování botoxu

Členské organizace Evropské koalice za ukončení 
pokusů na zvířatech (ECEAE) uspořádaly  
17. července 2012 v patnácti zemích Celoevrop-
ský den proti testování Botoxu na zvířatech. Záro-
veň vyzvaly německou společnost Merz a britskou 
společnost Ipsen, aby ukončily používání myší 
v krutém testování botulotoxinových produktů.

K akci jsme se připo-
jili s novým letákem 
o testování Botoxu 
na zvířatech a v cen-
tru Prahy jsme uspo-
řádali informační 
stánek.

Ačkoli je botulotoxin 
často používán pro 
lékařské účely, známější je jeho použití v kosme-
tickém průmyslu, kde slouží k vyhlazování vrásek. 
Každý rok jsou pro testování této látky použity 
stovky tisíc myší po celém světě.

Výstava v plzeňském Inkognitu

Infostánek v centru Prahy

Prezentace nových letáků o testování Botoxu na zvířatech
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Koťata pak byla uvedena do narkózy, uměle venti-
lována a paralyzována drogami, aby se zabránilo 
pohybu očí. Následně byla provedena trepanace 
(chirurgické otevření) lebky a byly zkoumány 
funkce zrakové dráhy koťat. Po provedení něko-
lika testů byla koťata zabita a jejich mozková tkáň 
byla podrobena dalšímu zkoumání.

Tento experiment byl nejen velmi neetický, ale 
i neužitečný. Mozek koček a lidí se liší a metody 
studia zraku a neurologických procesů u lidí již 
existují.

BUAV spustila petici za ukončení pokusů na koč-
kách na univerzitě v Cardiffu, kterou je možné 
podepsat na internetu. Odkaz na petici najdete 
v aktualitách na webu www.pokusynazviratech.cz.

Pokusy na primátech

V návaznosti na stížnost Evropské koalice 
za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) vznesl 
evropský ombudsman kritiku k Evropské komisi 
ohledně výběru odborníků pro posouzení nut-
nosti využívání primátů k pokusům.

Petice za ukončení 
pokusů na koťatech

Britská unie za zrušení pokusů na zvířatech (BUAV) 
při tajné rešerši odhalila šokující pokusy na 31 
koťatech na univerzitě v Cardiffu. Většina nově 
narozených koťat byla držena v naprosté tmě 
od narození až do 12 týdnů věku. Další skupině 
koťat byla na 1 týden sešita víčka jednoho oka.

K testování Botoxu je využíván kontroverzní 
test LD 50 (test poloviční smrtelné dávky). 
Roztok botulotoxinu je myším injekčně apliko-
ván do břišní dutiny. Každé skupině myší je 
podána jiná dávka Botoxu a cílem je zjistit, 
která dávka zabije přesně polovinu myší. Myši 
trpí bolestmi, ochrnutím, poškozením zraku 
a ztíženým dýcháním. Po několika dnech 
nakonec umírají na udušení.

Jeden z výrobců Botoxu, společnost Allergan, 
již vyvinul alternativní metodu, která pro testo-
vání využívá lidské buňky. Použití metody bylo 
schváleno americkými a evropskými úřady 
pro testování produktů společnosti Allergan. 
Společnost Allergan tak dokázala, že je 
možno zbytečný a krutý test na myších bez 
problému nahradit. ECEAE proto vyzvala 
i ostatní výrobce botulotoxinu, aby následo-
valy společnost Allergan  a přijaly metodu bez 
použití zvířat.

Průběžně oslovujeme kosmetické salóny 
s informacemi o testování Botoxu na zvířa-
tech a žádáme je, aby používaly výhradně 
produkty Allergan, které již na zvířatech tes-
továny nejsou.

Testování kosmetiky

Petici Ne kruté kosmetice, která má za cíl 
ukončit prodej kosmetiky a toaletních  
potřeb nově otestovaných na zvířatech 
v Evropské unii, podepsalo již přes 195 tisíc 
lidí. Petici je stále možné podepsat na stránce 
www.nocruelcosmetics.org.

Na seznam kosmetiky netestované na zvířa-
tech (s certifikátem Humánní kosmetický 
standard – HCS) dostupné v ČR přibyly  
tři nové značky – Hurraw! Balm, Color  
club a BM Beauty. První z nich vyrábí  
veganské přírodní balzámy na rty, druhá  
především laky na nehty. BM Beauty  
pak nabízí minerální dekorativní kosme- 
tiku. Seznam všech značek s HCS  
najdete na www.netestovanonazviratech.cz. 
Na stránce www.pokusynazviratech.cz je 
také k dispozici seznam obchodů, v nichž je 
možné tyto výrobky zakoupit.

© Countrymama | Dreamstime.com

9III/ 2012

http://www.pokusynazviratech.cz
http://www.nocruelcosmetics.org
http://www.netestovanonazviratech.cz
http://www.pokusynazviratech.cz


Ve své zprávě vyjádřil ombudsman Nikiforos 
Diamandouros obavy o způsob, jakým byli 
experti vybráni. Kvůli tomu nemohla být zajiš-
těna potřebná kvalita, nezávislost, nestran-
nost a transparentnost posudku. Ombuds-
man dále vytvořil návrh doporučení, jak by 
měla Evropská komise do budoucna změnit 
své postupy při hledání expertů ve veřejných 
otázkách. Svou zprávou ombudsman kriticky 
vystoupil proti Evropské komisi, která vytrvale 
odmítala připustit, že by v této věci jakkoli 
pochybila. Komise naopak namítala, že vědci 
spříznění s organizacemi pracujícími na vývoji 
alternativ k pokusům na zvířatech nejsou pro 
její pracovní skupiny vhodní, zatímco vědci 
provádějící pokusy na zvířatech ano – jasný 
důkaz hluboko zakořeněné zaujatosti ve pro-
spěch pokusů na zvířatech.

Ombudsman neidentifikoval žádná zjevná 
pochybení ve způsobu, jakým odborná sku-
pina posuzovala předložené důkazy (jak tvr-
dila ECEAE), ani nepovažoval jejich posuzo-
vání za součást své práce. ECEAE trvá 
na svém stanovisku, že pokud jsou k posou-
zení vybráni nevhodní experti, kvalita posudku 
bude nevyhnutelně špatná.

V květnu 2008 Evropská komise požádala jeden 
ze svých odborných výborů Vědecký výbor pro 
zdravotní a vědecká rizika (SCHER) o vypracování 
posudku na téma užitečnosti pokusů na primá-
tech a jejich alternativ. Šetření bylo zároveň 
odpovědí na parlamentní deklaraci z roku 2007, 
kterou podepsalo 433 europoslanců a která vyzý-
vala Komisi k dalšímu projednání návrhů 
na nahrazení pokusů na primátech. K tomu vyzý-
val také report Britské unie za zrušení pokusů 
na zvířatech (BUAV) „Ukončení pokusů na primá-
tech: přijatelná výzva“, který dokazoval, že 
pokusy na primátech jsou nahraditelné.

Posudek SCHER silně podporoval použití primátů 
ve výzkumu a snižoval význam a potenciál alter-
nativních metod testování bez zvířat. Zároveň 
neobsahoval žádné návrhy na postupné nahra-
zení pokusů na primátech. To se odrazilo v nedo-
statečné ochraně primátů v nové evropské legis-
lativě týkající se pokusů na zvířatech (Směrnice 
2010/63/EU).

ECEAE vznesla k evropskému ombudsmanovi 
stížnost na pracovní skupinu ustavenou SCHER 
jako na nevyváženou a postrádající nezbytnou 
odbornost. Devět z jedenácti expertů provádí 
pokusy na zvířatech, přímo primáty ale nevyužívá 
nikdo z nich. Navíc jen jeden člen měl (omeze-
nou) zkušenost s alternativami k použití primátů. 
ECEAE namítala, že v tomto kontextu nebylo nijak 
překvapující, že SCHER vytvořil tak zaujatý 
a neadekvátní posudek a zcela zanedbal váhu 
vědeckých důkazů o tom, že výzkum lidských 
nemocí na primátech jednoduše nefunguje 
a alternativy bez zvířat existují.

Designem proti pokusům 
na zvířatech – soutěž pro studenty

Vítězkou studentské soutěže Designem proti 
pokusům na zvířatech se stala Marta Palasová, 
studentka Fakulty umění a designu UJEP v Ústí 
nad Labem. Druhé místo získala Veronika Hla-
ďová, z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, 
Třetí místo pak obdržel Lukáš Zajíc se Střední 
školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové.

© Rinus Baak | Dreamstime.com
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Nové internetové stránky

Nedávno jsme spustili nové webové stránky 
Sekce na ochranu koček (www.kocici.cz). 
Stránky jsou přehlednější, vedle novinek a plá-
novaných akcí zde např. naleznete nabídku 
koček z našich depozit. Kočičku si můžete i vir-
tuálně adoptovat.

Vítězný návrh bude 
použit na tvorbu  
triček Svobody zvířat 
v rámci kampaně 
Za nahrazení poku- 
sů na zvířatech.  
Trička budou prodá-
vána v e-shopu Svo-
body zvířat. Vítězka 
také obdrží peněžitou 
výhru ve výši 3 000 Kč.

Úkolem soutěže bylo 
vytvořit kreativní 
návrh na tričko upo-
zorňující na fakt, že 

pokusy na zvířatech jsou kruté a zbytečné, a že již 
dnes existuje mnoho alternativních metod.

Putovní výstava

Nadále nabízíme zdarma k zapůjčení výstavu 
o pokusech na zvířatech a alternativních meto-
dách. Pokud máte k dispozici místo, kam by bylo 
možné výstavní panely umístit, pište na e-mail 
pokusy@svobodazvirat.cz. Jedná se o 8 závěs-
ných panelů o rozměrech 100 x 70 cm na výšku.

Další informace na www.pokusynazviratech.cz 
a www.netestovanonazviratech.cz.

Připravila: Barbora Večlová 
(pokusy@svobodazvirat.cz)

© Mitja Mladkovic | Dreamstime.com
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Zvířata využívaná 
pro tyto tréninky se 
proti psům nemohou 
bránit, jelikož jim 
byly vytrhány zuby 
a odstraněny drápy. 
Navíc při boji zůstá-
vají svázána, takže 
nemají šanci klást 
odpor ani uniknout.

Počet podobných sta-
nic v Rusku narůstá. 
Přidejte se k petici Společnosti pro zvířata 
a pomozte zastavit brutální mučení vysloužilých 
cirkusových zvířat v Rusku. Petice bude odeslána 
na ruskou ambasádu v Čechách. Najdete ji 
na http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz.

Petice za uzavření ZOO v Egyptě

V srpnu jsme se připojili k mezinárodní petici 
za uzavření sedmi státních zoologických 
zahrad v Egyptě. Kampaň koordinuje organi-
zace Occupy for Animals. Zvířata jsou v egypt-
ských ZOO zneužívána jako rekvizity, podle 
dostupných videonahrávek jsou často podvy-
živená, zraněná nebo nemocná. V ZOO v Ale-
xandrii např. pracovníci používají tyče, aby 
donutili lvy k řevu pro pobavení návštěv-
níků. Jiné snímky zase ukazují medvědy, kteří 
žijí v prázdných klecích s bazénem bez vody.

Připravila: Hana Fojtíková 
(cirkusy@svobodazvirat.cz)

Umisťovací výstava koček

Sekce na ochranu koček každoročně na podzim 
v Plzni pořádá umisťovací výstavu opuštěných 
koček. Letos se bude výstava konat v sobotu 20. 
října, jako vstupné slouží konzerva kočičího krmení.

Více informací najdete na www.kocici.cz

Infostánek na téma „Kočky“

V červnu se v centru Plzně konala informační akce 
s cílem poskytnout veřejnosti informace o proble-
matice opuštěných koček a jejich ochraně. Čle-
nové Sekce na ochranu koček zde odpovídali 
zejména na dotazy týkající se péče o kočky 
v domácnosti, života volně žijících koček a čin-
nosti Sekce na ochranu koček při Svobodě zvířat.

Sekce na ochranu koček v Plzni vznikla v roce 
2000 a zabývá se problematikou především volně 
žijících koček (tj. opuštěné, bezprizorní, týrané 
a zraňované kočky, které žijí v blízkosti našich oby-
dlí, na sídlištích, v areálech škol, nemocnic, školek, 
výrobních podniků atd.). Za 12 let fungování se 
podařilo zachránit život a najít novou rodinu již více 
než 600 opuštěným kočkám a koťatům.

U infostánku Svobody zvířat bylo možné vyjádřit svůj názor 
na zneužívání zvířat v cirkusech

Kampaň

Cirkusy
bez zvířat
Petice proti zneužívání 
vysloužilých cirkusových zvířat 
ve cvičných lovných stanicích

V červnu představila Společnost pro zvířata novou 
petici za ukončení cvičných stanic smrti v Rusku. 
Pod tímto názvem se skrývají lovecké tábory, kde 
se cvičí lovečtí psi pro lov medvědů. Pro takovéto 
tréninky jsou využívána hlavně stará anebo 
nemocná cirkusová zvířata (např. medvědi). 
V České republice je podle Zákona na ochranu 
zvířat proti týrání zakázáno cvičit zvíře na jiném 
živém zvířeti. V Rusku je ale tato praxe legální.
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Austrálie, Tasmánie

Tasmánie se jako první z australských států zavá-
zala k zákazu klecového chovu slepic. Od přijetí 
tohoto opatření už nesmí vznikat žádné nové kle-
cové chovy a počet těch stávajících se začne 
brzy výrazně omezovat. Podle tasmánského mini-
stra průmyslu a zemědělství Bryana Greena bylo 
toto rozhodnutí podpořeno hlavně tím, že uvědo-
mělí zákazníci odmítali kupovat zboží pocházející 

z neetických chovů. Na tom měla výrazný podíl 
také intenzivní kampaň zaměřená na informova-
nost zákazníků, kterou pořádala australská orga-
nizace na ochranu zvířat Animals Australia.

Další dobrou zprávou je, že Tasmánie současně 
slíbila urychlit zákaz klecového ustájení březích 
prasnic. Tato metoda spočívá v uvěznění prasnice 
do tak těsného stání, že se nemůže ani otočit. 
Tasmánští ochránci zvířat doufají, že tato opat-
ření budou příkladem i pro další australské státy.

Zdroj: www.animalsaustralia.org

Skotsko, Chirnside

Organizace PETA udělila cenu „Zvířecí hrdina“ 
patnáctiletému Kylovi Watkinsonovi ze skotské 
vesničky Chirnside, který zachránil kocoura 
z 18 metrů vysokého stromu. Nešťastné zvíře 
bylo na stromě uvízlé čtyři dny a místní hasičský 
tým kvůli bezpečnostním pravidlům nebyl scho-
pen jednat. Kyle na strom vylezl poté, co vysílený 
kocour přestal mňoukat o pomoc, a nepochybně 
mu tak zachránil život.

Zdroj: www.peta.org.uk

Německo

Některé řetězce supermarketů v Německu se 
rozhodly nepokračovat dále v prodeji humrů. Pro-
dej těchto velkých korýšů byl dlouhou dobu kriti-
zován jako neetický. Už samotný odchyt a dlouhé 
transporty jsou pro zvířata velmi stresující, navíc 

Infostánek Svobody zvířat 
na trutnovském festivalu

Již tradičně jsme s naším infostánkem zavítali 
na Open Air Festival v Trutnově. Zájemcům jsme 
zde nabízeli informace o ochraně (práv) zvířat, 
naše informační materiály a produkty z e-shopu 
(trika, placky, knihy, tašky atd.).

Open Air Festival Trutnov přezdívaný Český 
Woodstock patří mezi nejstarší festivaly 
svého druhu ve střední Evropě. Vyznačuje 
se zajímavou historií i hosty a specifickou 
atmosférou. Častými návštěvníky festivalu, 
který vznikl na undergroundových základech 
v roce 1987, byli Václav Havel a Ivan Martin 
„Magor“ Jirous. Právě jim byl letošní ročník festi-
valu zasvěcen. Vystoupili zde jejich oblíbení 
umělci a pozváni byli i jejich přátelé a osobnosti 
našeho kulturního a společenského života.

Další události
ve Svobodě zvířat

Zajímavosti ze světa

© Ryan Beiler | Dreamstime.com

© Gsmcity | Dreamstime.com
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Pro členy Svobody zvířat jsme začátkem léta vyhlá-
sili soutěž o nejlepší veganský recept. Porota slo-
žená z členů výboru Svobody zvířat udělila cenu 
za první místo Gabriele Kociánové, druhé místo 
získal se svým receptem Jan Juráš. Gratulujeme!

Doufáme, že Vás recepty zaujmou stejně jako nás 
a že obohatí Vaše domácí kuchařky.

Veganství je životní styl, který se snaží o vylou-
čení všech forem zneužívání a krutosti ke zvířa-
tům – pro jídlo, oblečení a další účely. Vegani ze 
své stravy tedy vynechávají maso, mléko, vejce 
i jakékoli další složky živočišného původu. Podpo-
ruje rozvoj a využívání alternativ bez krutosti 
ve prospěch lidí, zvířat a životního prostředí

Řecká dušená zelenina 
autorka Gabriela Kociánová

Ingredience: 3–4 brambory, 2–3 mrkve,  
1–3 pórky, 2–4 cibule, 2–3 stroužky česneku, 

Jižní Korea

Jižní Korea se snaží získat povolení k lovu velryb, 
údajně pro vědecké účely. Takové povolení mají 
na světě pouze tři země: Japonsko, Island a Norsko. 
Zejména v Japonsku ale dochází ke zjevnému zneu-
žívaní mezery v zákoně a maso z ulovených kytovců 
končí hromadně v restauracích. Země, které 
se kategoricky staví proti lovu velryb za jakýmkoli 
účelem, zejména Austrálie a Nový Zéland, se snaží 
na Soul vyvíjet diplomatický tlak a Korejce 
od tohoto úmyslu odradit. „V dnešní době není 
potřeba zabíjet velryby k tomu, aby mohl být veden 
kvalitní výzkum,“ uvedl novozélandský ministr 
zahraničí Murray McCully, který zastává názor, že 
takové povolení by bylo významným krokem zpět 
na poli mezinárodní ochrany zvířat.

Zdroj: www.ecorazzi.com

Připravila: Daniela Dušková 
(info@svobodazvirat.cz)

pak humři bývají ”skladováni” i dlouhé měsíce 
bez přístupu k potravě. Jejich cesta končí bolesti-
vou smrtí ve vařící vodě, do níž se vkládají zaživa 
a kde mohou trpět až sedm minut, než je z bolesti 
vysvobodí smrt.  Do Německa se každoročně 
dováží asi milión humrů. Díky vyjednávání nadace 
Alberta Schweitzera se podařilo přesvědčit 
některé diskontní řetězce, které humry během 
sezony prodávaly, aby s jejich prodejem skončily. 
K tomuto kroku se po překvapivě hladkém vyjed-
návání rozhodlo i několik supermarketů, které 
humry prodávaly celoročně. Nadace Alberta 
Schweitzera doufá, že ostatní řetězce budou 
tohoto příkladu následovat.

Zdroj: www.albertschweitzerfoundation.org

USA, Atlantic City

Díky protestům veřejnosti se již neotevře 
nechvalně známá „atrakce“ Diving horse na molu 
Steel Pier v Atlantic City. Tato „zábava“ spočívala 
v tom, že kůň byl přinucen vyšplhat po dvanácti-
metrovém žebříku  do výšky přibližně čtyř  metrů 
a následně skočit do bazénu s vodou. Kontroverzní 
atrakce byla už v minulosti dvakrát uzavřena kvůli 
stížnostem na týrání zvířat, naposledy v roce 
1993. Veřejnosti se nakonec podařilo přesvědčit 
ředitele Steel Pier, aby se zaměřil spíše na vytvá-
ření nových a etičtějších turistických lákadel, než 
na oživování pochybných a zastaralých tradic.

Zdroj: ida.convio.net

Veganské recepty

© Tyback | Dreamstime.com
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1–2 polévkové lžíce čerstvé petrželové natě,  
1 rajčatový protlak – cca 100 g (nebo kon-
zerva s loupanými rajčaty), olivový olej, sůl, 
pepř, 1 lžička červené papriky

Postup
Všechnu zeleninu nakrájíme na větší kousky, 
aby vynikla jejich chuť. Výjimkou je mrkev, 
kterou nakrájíme na kolečka, a česnek, který 
prolisujeme.

Do hrnce nalijeme větší množství oleje (cca 1,5 
cm na výšku) – množství je důležité, protože 
olej spolu s protlakem a šťávou ze zeleniny 
vytváří nezaměnitelnou chuť tohoto pokrmu. 
Do lehce rozpáleného oleje dáme nejdříve 
cibuli, aby změkla. Pak postupně přidáme 
ostatní zeleninu, sůl a pepř a necháme chvíli 
podusit. Poté přidáme červenou papriku, čes-
nek, zamícháme, přidáme protlak (nebo lou-
paná rajčata v konzervě – pokrm pak bude více 
rajčatový) a nakonec i nadrobno nasekanou 
petržel. Vše důkladně promícháme a pak už jen 
necháme dusit do změknutí. Spojením všech 
ingrediencí se vytvoří výborná šťáva. Nezapo-
meňte občas promíchat a dusit pod pokličkou, 
posledních 10 minut můžete směs dusit bez 
pokličky. Čas dušení je minimálně 35–40 
minut, důležité je pravidelně ochutnávat.

Z uvedeného množství budete mít asi 4 porce. 
Můžete jíst samostatně nebo např. s na kousky 
trhaným celozrnným chlebem.

Indočína s polentovými knedlíky 
autor Jan Juráš

Indočína

Ingredience: 1 cibule, 1 pórek, několik stroužků 
česneku, konzerva bílých fazolí v tomatové 
omáčce, balení sójových kostek, rajský protlak 
(oslazený cukrem), rostlinný olej, sůl, 2 lžičky kari 
koření, další koření (pepř, majoránka, mletý kmín, 
sladká paprika, chilli, oregano, sušený česnek)

Postup
Nadrobno nakrájenou cibuli zpěníme na oleji, při-
dáme pokrájený pórek a chvíli restujeme, oso-
líme a ochutíme kari kořením a utřeným česne-
kem. Podlijeme vodou a několik minut dusíme 
do změknutí pórku. Přidáme sójové kostky (pře-
dem uvařené v osolené vodě a směsi koření – 
pepř, majoránka, mletý kmín, sladká paprika, 
chilli), fazole v tomatě, oslazený rajský protlak 
a zbytek česneku. Krátce povaříme.

Polentový knedlík

Polentu osolíme, ochutíme oreganem a sušeným 
česnekem a uvaříme do husté kaše. Plníme jí 
hrnečky vypláchnuté studenou vodou a necháme 
vychladnout. Válce potom pokrájíme na knedlíky.
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DMS pro Svobodu zvířat

Svobodě zvířat můžete pomoci také 
odesláním dárcovské SMS ve tvaru 
DMS SVOBODAZVIRAT na tele-
fonní 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 
auto-maticky 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@svo-
bodazvirat.cz a my Vám budeme zdarma 
každé dva měsíce zasílat pravidelný elektro-
nický 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

Infocentrum Praha
Bořivojova 108, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 777 835 651
E-mail: infocentrum@svobodazvirat.cz
Otevírací doba: pondělí 16–19 hodin

Infocentrum Plzeň
Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Telefon: +420 377 448 084, +420 736 766 188
E-mail: e-shop@svobodazvirat.cz
Otevírací doba: středa 14–18 hodin

Nabízíme informace a poradenství v oblasti 
ochrany zvířat (pokusy na zvířatech, zodpo-
vědné spotřebitelství, tzv. kožešinová zvířata, 
ochrana koček a hospodářských zvířat, právní 
předpisy v ochraně zvířat…). Dále si můžete půj-
čit literaturu, vybrat z desítek informačních 
materiálů, nakoupit benefiční a propagační 
předměty a v neposlední řadě se můžete zapojit 
do ochrany zvířat. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pro členy Svobody zvířat platí 
10% sleva na všechno prodejní 
zboží. Nákupem výrobků 
z našeho e-shopu podpoříte 
činnost naší organizace.  
Další produkty naleznete 
na www.svobodazvirat.cz.

Členství ve Svobodě zvířat

Chcete se stát členem Svobody zvířat a být pravi-
delně informován/a o novinkách z oblasti ochrany 
zvířat? Stačí vyplnit elektronický formulář 
na stránce www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/
stante-se-clenem.htm. Roční členství stojí pouze 
300 Kč (tj. 25 Kč/měsíc) a zahrnuje mnoho 
výhod. Více informací nejen o členství, ale i o dal-
ších možnostech zapojení do ochrany zvířat nalez-
nete na tomto odkazu: www.svobodazvirat.cz/
zapojte-se/. Nemáte-li přístup k internetu, 
zašleme Vám tištěnou přihlášku – napsat si o ni 
můžete na adresu Infocentra v Plzni.

Členství můžete také darovat. Nabízíme Vám dár-
kové poukázky v hodnotě 300 Kč (roční členství), 
600 Kč (členství na dva roky) nebo 1 500 Kč 
(členství na pět let), které si můžete objednat 
na e-mailu clenstvi@svobodazvirat.cz, případně 
volejte na 736 766 188 (Lucie Moravcová).

Naši práci můžete podpořit také finančně. Stačí 
zaslat jakoukoli částku na účet č. 235379860/0300. 
Výhodným způsobem podpory je nastavení měsíč-
ního trvalého příkazu na Vašem účtu na jakoukoli 
částku, tak nás budete moci pravidelně podpořit 
a nebude Vás to stát žádný čas ani úsilí. Nově je 
také na webu Svobody zvířat možné platit přes 
PaySec nebo pomocí platební karty. Za jakoukoli 
formu podpory moc děkujeme!

Distribuce
Svobody zvířat

Podpořte prosím naši práci  
a pomozte nám chránit zvířata!
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