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Milé čtenářky,
milí čtenáři…

Přišel podzim a s ním i hlavní sezóna 
kožešinového průmyslu. Obchody vystavují 
nové kolekce obsahující kožešinové doplňky 

(méně už pak kožešinové kabáty) a v listopadu 
přichází čas, kdy srst většiny tzv. kožešinových 
zvířat „dozrává“ a kdy dochází k jejich zabíjení 
a „kožkování“. Nemusíme snad ani připomínat, že 
kromě špatných podmínek, v nichž zvířata stráví 
své krátké životy, na ně čeká také velmi bolestivá 
smrt – lišky jsou usmrceny elektrodami vsunutými 
do konečníku a tlamičky, norci se udusí 
ve výfukových plynech. Proto jsme se rozhodli 
věnovat hlavní článek podzimního čísla našeho 
zpravodaje právě kožešinám a nabídneme Vám 
pohled na aktuální stav tohoto krutého průmyslu 
u nás i ve světě.

V dalších odstavcích se dozvíte novinky z našich 
jednotlivých kampaní, dočtete se, jaké látky jsou 
nebezpečné pro kočky, a jaké akce pořádala 
Svoboda zvířat v uplynulých měsících. Při 
příležitosti dvacetiletého výročí Svobody zvířat 
jsme mimo jiné změnili i grafický vzhled našeho 
zpravodaje. Doufáme, že se Vám bude líbit.

Děkujeme Vám za podporu a přejeme 
příjemné čtení.

Lucie Moravcová 
předsedkyně Svobody zvířat

V článku Oběti módy 
aneb co se skrývá 
za kožešinovou 
módou najdete 
informace o aktuální 
situaci a nových 
způsobech fungování 
kožešinového 
průmyslu nás i v celé 
Evropě, čtěte 
na stranách 4–6.

Vybráno z obsahu

Co dělat, když vám 
onemocní kočka? 
Léčba zvířat je 
specifická, „lidské“ 
léky nemusí vždy 
fungovat a někdy 
mohou i vyloženě 
škodit. Které léky 
jsou pro kočky 
nebezpečné, se 
dočtete na straně 7.

Víte, jak chutná  
takové zeleninové 
„raw“ sushi? Zkuste 
ho... Jak na to, zjistíte 
ve Veganských 
receptech  
na straně 15.
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návrhy,  jedná  s  úřady,  zúčastňuje  se  správních 
řízení,  lobuje  atd.  V  rámci  propagace  kosmetiky 
a prostředků pro domácnost netestovaných na zví-
řatech SZ uděluje mezinárodní certifikáty Humánní 
kosmetický standard a Humánní standard pro pro-
středky  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  dlouhodobě  v  plzeňské  kanceláři 
SZ, která je zároveň hlavním sídlem organizace.

SZ  spolupracuje  s  českými  i  zahraničními 
organizacemi  na  ochranu  zvířat,  které  sledují 
podobné cíle. V rámci mezinárodní spolupráce je SZ 
členem  Fur  Free  Alliance  (Aliance  za  módu  bez 
kožešin), ENDCAP (Evropská síť za ukončení držení 
volně žijících zvířat v zajetí) a ECEAE (Evropské koa-
lice za ukončení pokusů na zvířatech). Vedle těchto 
organizací spolupracuje s mnoha dalšími zahranič-
ními partnery z Evropy (WSPA, RSPCA, InterNICHE, 

Svoboda zvířat

Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková 
organizace pro ochranu zvířat, sdružující 
osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází 

z myšlenky, že každý život má svou vlastní 
neopakovatelnou hodnotu, která není závislá 
na momentálním hodnocení člověkem. Svoji 
činnost SZ 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 nepřekročení osobní svobody jednotlivce.

SZ  pořádá  odborné  konference,  besedy,  výstavy, 
infostánky, promítání dokumentárních filmů, ochut-
návky  veganských  jídel  atd.  V  rámci  osvětových 
kampaní  vydává  letáky,  brožury,  plakáty  i  filmové 
dokumenty. V současné době se SZ soustředí pře-
devším na kampaně za ukončení chovu tzv. kožeši-
nových  zvířat,  za  nahrazení  pokusů  na  zvířatech 
a za zákaz vystupování divokých zvířat v cirkusech. 
Velkou váhu přikládá ekologické a etické výchově – 
její  lektoři  úspěšně  přednáší  o  ekologii  a  ochraně 
zvířat na základních, středních a vysokých školách 
i dalších veřejných místech. V rámci kampaní orga-
nizuje SZ petiční akce, demonstrace, připomínkuje 
návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zví-
řat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat příznivější 

Viva!) i USA (HSUS, PETA). SZ se také snaží o dis-
kuzi a spolupráci se státními orgány ochrany zvířat 
– Ústřední komisí pro ochranu zvířat, Státní veteri-
nární  správou, Ministerstvem zemědělství  a Minis-
terstvem životního prostředí.

Zhruba 90 % příjmů představují dary od drob-
ných dárců a členské příspěvky. Přibližně 3 % tvoří 
granty,  které  jsou  většinou  určeny  pro  Sekci 
na ochranu koček. Zbytek získává SZ z prodeje pro-
pagačních  předmětů  a  z  organizování  benefičních 
akcí.  SZ  nepřijímá  peníze  od  firem,  které  profitují 
z využívání zvířat.

V  průběhu  své  dvacetileté  existence  zazna-
menala 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 plnohodnotných bytostí.

www.svobodazvirat.cz
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welfare  (životní  pohody)  zvířat  (jistě  jste  již  někde 
na videu spatřili například lišku, která neustále ská-
kala  proti  stěně  klece,  nebo  norky  běhající  sem 
tam) – někteří jedinci tak tráví až 25 % celkové denní 
doby. Laicky řečeno: zvířata se z toho „zblázní“.

Zvířata  též  trpí  velkým  stresem.  Obecným 
problémem těchto  farmových chovů  je  to, že cho-
vaná zvířata nejsou domestikovaná – tj. jsou to stále 
divoká zvířata, která mají panickou hrůzu z člověka. 
Například lišky jsou v Evropě chovány v zajetí pouze 
70–80 let, což je ve srovnání s jinými domestikova-
nými druhy velmi krátká doba. 

Dalšími  častými  problémy  farem  jsou  pak 
např.  vysoká  úmrtnost  mláďat  (u  norků  až  30  %), 
vážné  zdravotní  problémy,  okusování  kožešiny, 
sebemrzačení, vzájemná agresivita nebo infanticida 

Tzv. kožešinová zvířata se buď chovají na tzv. 
kožešinových farmách, nebo jsou odlovena 
do pastí či ok v přírodě. Poslední jmenovaný 

způsob je v České republice naštěstí zakázán. Chov 
na farmách převládá z 85 % (na světě je ročně 
zabito cca 75 milionů zvířat), ulovených zvířat je 
cca 15 milionů.

Welfare tak zvaných  
kožešinových zvířat v chovech
Tzv. kožešinová zvířata prožijí celý svůj život 
ve strohých klecích, kde nemají žádné pod-
něty, důsledkem čehož pak vznikají různé 
behaviorální problémy – např. stereotypie, což 
jsou stále se dokola opakující se pohyby. Ste-
reotypní  chování  je  považováno  za  znak  špatného 

(zabíjení vlastních mláďat), která  je typická hlavně 
pro  lišky.  Na  farmách  není  možné  vytvořit  takové 
podmínky, v nichž by bylo zachováno dobré welfare.

Situace v ČR
Tyto problémy se v České republice týkají při-
bližně 12 000 zvířat, která jsou ročně kvůli 
kožešině zabita. Momentálně je u nás registro-
váno celkem 11 komerčních chovů tzv. kožeši-
nových zvířat. Z toho se na čtyřech větších farmách 
(tj. kapacita nad 1 500 zvířat) chovají šelmy (na třech 
farmách pouze norci a na jedné farmě norci i lišky). 
Dále  je u nás v provozu sedm menších  farem (pod 
1 500 zvířat) s chovem lišek, činčil či norků.

V ČR se chovají lišky obecné (stříbrné; Vul-
pes vulpes) a lišky polární (modré, tzv. pesce; Alo-
pex lagopus). V přirozených podmínkách jsou lišky 
aktivní  po dlouhé časové úseky během noci,  rána 
a večera, přes den se naopak ukrývají v houští nebo 
v  noře  v  zemi,  obývají  různě  velká  teritoria  (od  5 
do  50  km2).  Řídí  se  silnou  sociální  hierarchií, 
na základě které mohou žít osamoceně či ve sku-
pině.  Špatný  odhad  sociální  hierarchie  na  farmě, 
podle  kterého  jsou  lišky  seskupeny,  může  vést 
právě k již zmíněné infanticidě (usmrcování mláďat) 
či reprodukčním problémům.

Dále se u nás chovají norci američtí (Mus-
tela vison).  Norek  trpí  především  tím,  že  je  napůl 
vodním živočichem (prsty má zčásti spojené plovací 
blánou, což mu umožňuje snadnější plavání a potá-
pění). Ve volné přírodě tedy žije v blízkosti vod, které 
jsou pro něj velmi důležité. Na farmě však má pří-
stup pouze k vodě pitné.

Chov  činčil  za  účelem  získání  kožešiny  již 
v České republice ustupuje do pozadí. V současné 

Oběti módy aneb co se skrývá
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se projevují jako největší konzumenti kožešin. Exis-
tují zde například obrovské nákupní haly, které jsou 
plné  jen  obchodů  s  kožešinami.  Číňané  jezdí 
po všech možných světových aukcích, skupují kože-
šiny  a  dováží  je  do  Číny  (ke  zpracování  a  posléze 
k  místnímu  prodeji  nebo  zpětně  k  vývozu).  Běžný 
Číňan má doma  i 3 kusy  výrobků  z  kožešin  (např. 
velké přehozy na postele).

Čína  se  stala  ideálním  trhem  pro  zahraniční 
dovozce z USA a severní Evropy. Není to tedy tak, že 
by  se  zboží  z  Číny  dováželo  na  evropský  trh,  ale 
naopak.  Mnohdy  slýcháme  argument,  že  pokud 
zakážeme  chov  tzv.  kožešinových  zvířat  v  Evropě, 
bude  sem  dovážen  z  Číny.  Tato  skutečnost  však 
dokazuje, že situace není tak jednoznačná.

Kožešinová zvířata v Číně netrpí více než v EU. 
Kožešinové farmy v Číně mají stejné parametry jako 
ty evropské. Nejvíce místních farem zde bylo zalo-
ženo  v  průběhu  posledních  15  let,  hodně  z  nich 
založili  evropští  (převážně  finští)  chovatelé,  které 
kolem  roku  2008  vyhnala  krize.  V  roce  2005  zde 
byla  přijata  dokonce  doporučení  pro  podmínky 
chovu zvířat, která vycházejí z dánských standardů.

Chovají se zde především lišky polární, 
psíci mývalovití a norci.  Známé  záběry  ubíjení 
mývala a stahování zaživa z kůže –  takové skuteč-
nosti se dějí spíše na vesnicích a v tržnicích. Na vel-
kých  farmách  probíhá  zabíjení  stejnými  metodami 
jako v Evropě. Tím se samozřejmě nesnažíme Čínu 
obhájit, nicméně bychom rádi poukázali na to,  jak 
zkreslené  představy  mohou  ve  společnosti  někdy 
panovat. Kožešinový průmysl trápí zvířata jak v Číně, 
tak v Evropě.

K  Číně  bychom  závěrem  ještě  rádi  uvedli 
malou zajímavost. Rok 2014 se doposud neukazuje 

době  se  zde  nachází  jen  jedna  farma,  která  dle 
posledních zjištění neodpovídá současné legislativě.

Kožešinové farmy v ČR pomalu mizí
Dá se  říci,  že kožešinové  farmy v České  republice 
pomalu  „umírají“,  pravděpodobně  proto,  že  čeští 
chovatelé nejsou dost silní na to, aby dokázali odo-
lávat svým konkurentům. Svoji  roli  v  tomto  trendu 
určitě sehrává  i zvyšující se morální zodpovědnost 
spotřebitelů, kteří nechtějí podporovat utrpení  zví-
řat. V posledních 5 letech u nás bylo zavřeno 8 
kožešinových farem (mezi nimi i ty největší 
jako např. Lejšovka u Hradce Králové nebo 
farma v Souměři, kde se před několika lety 
nechal potají zaměstnat náš aktivista). Kra-
chování farem ovšem vede k negativním dopa-
dům na podmínky, v nichž zvířata žijí. Chovatelé 
z ekonomických důvodů ani neošetřují zraněná zví-
řata. To, že farmy pomalu mizí, tedy neznamená, že 
můžeme vyčkávat, až zmizí úplně. Se skomírajícím 
průmyslem je i méně peněz na péči o zvířata, která 
o to více trpí. Chov je proto potřeba zakázat hned.

Čína a nové strategie kožešníků
Rádi  bychom  věnovali  zvláštní  pozornost  Číně, 
o  které  se  v  souvislosti  s  kožešinami hodně mluví 
a s níž  je spojeno  také mnoho polopravd a nejas-
ností. Faktem ale zůstává, že Čína představuje 
velký problém ochrany nejen tzv. kožešino-
vých zvířat. Dosud zde neplatí žádné zákony 
na ochranu zvířat (i když se na nich v současné 
době pracuje).

Čína není největším producentem kožešin, jak 
se mnozí mylně domnívají. V posledních letech (cca 
od roku 2008) čínská výroba hodně klesá a Číňané 

jako příliš příznivý ani pro Čínu ani pro další světové 
aukce s kožešinami. Příčinou je přeplněnost skladů 
z minulých let a menší kupní síla Číňanů. Určitou roli 
hraje  i  přijetí  nových  protikorupčních  opatření 
v  Číně,  která  například  zakazují  dávat  cenné  dary 
vládním zaměstnancům (podle odhadů na tyto dary 
padne až 30% spotřeby kožešin v Číně).

Nové marketingové strategie 
kožešnického průmyslu
Ve  světě  je  situace  trochu  jiná.  Možná  jste 
v poslední době četli v  různých médiích o tom, že 
oblíbenost kožešinové módy znovu stoupá. Je velmi 
těžké odhadnout, zda je to pravda či nikoli. Statis-
tiky  prodaných  kusů,  které  kožešnické  asociace 
uvádějí, neustále kolísají.

Faktem však zůstává, že kožešinová móda se 
v  průběhu  let  hodně  změnila.  Dlouhé  kožešinové 
kabáty populární především v 80. letech již nejsou 
„in“. Kožešinový průmysl zvolil novou strategii, 
kterou představují nenápadné trimy (tedy 
lemy z kožešin), o nichž se řada lidí domnívá, 

5www.svobodazvirat.cz
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Zákaz chovu některých druhů

Nepřímý zákaz chovu

vých zvířat nebo alespoň zpřísňovat standardy 
pro jejich chov. Obrázek s mapkou názorně uka-
zuje,  jaká  je  legislativní  situace  týkající  se  chovu 
kožešinových zvířat v různých zemích. Modrou bar-
vou jsou znázorněny země, ve kterých platí zákazy 
chovu  všech  kožešinových  zvířat  (celkem  6  zemí). 
Oranžová reprezentuje státy, které přijaly tak přísné 
standardy  chovu  kožešinových  zvířat  (založené 
na uspokojení jejich etologických potřeb), že se zde 
v praxi kožešinová zvířata vzhledem k ekonomickým 
nákladům  chovat  nedají  a  ve  většině  případů  ani 

nechovají –  je  to  tedy nepřímá  forma zákazu  (cel-
kem 5 zemí). V Dánsku (šedivá barva) se za účelem 
získání kožešiny nesmějí chovat lišky.

Mezi  další  významné  evropské  zákony  patří 
zákaz dovozu a uvádění na trh psích a kočičích kože-
šin  (od  r.  2008)  a  také  zákaz  obchodu  s  tuleními 
výrobky  (od r. 2010), který zachránil na čtvrt mili-
onu tuleních životů ještě v roce svého odhlasování 
(2009).

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

že nejsou ani pravé nebo že jsou to pouze 
odpadní produkty, které zbyly například při 
výrobě kabátu. To ovšem není pravda. Zvířata 
jsou zabíjena přímo kvůli nim. Některé odhady 
hovoří o tom, že až 90 % lišek je zabito pouze 
a přímo na trimy. Kromě trimů vytvářejí kožešníci 
nové kreativní modely, které zahrnují barvení (např. 
na  růžovo  či  fialovo)  nebo  změkčení  a  zeslabení 
kožešiny, aby byla vhodná  i pro  teplejší  země  jako 
například Čína.

Kožešnický  průmysl  se  dle  požadavků  dneš-
ních  spotřebitelů  začal  představovat  jako  etický, 
luxusní a ekologický. K propagaci využívá draze pla-
cenou  reklamu, do níž  si  pronajímá  i  různé  „cele-
brity“  (jako  například  Janet  Jackson  nebo  Naomi 
Campbell)  nebo  jsou  těmto  slavným  osobnostem 
kožešinové produkty darovány. Je třeba si uvědomit, 
že jsou to pak právě tito lidé, kdo se stávají vzorem 
(nejen) pro mladou generaci.

S mladými lidmi pracuje kožešnický prů-
mysl i jinak: „vzdělávací programy“, stipendia, 
soutěže pro návrháře, v rámci nichž je studen-
tům kožešina poskytována zdarma nebo 
kožešnická asociace sponzoruje studentovu 
první módní přehlídku atd. Kožešníci nabízí kože-
šiny zdarma také již etablovaným designérům.

Jak je patrno, síla, proti níž „bojují“ nezis-
kové ochranářské organizace, je opravdu 
velká, nicméně nesmíme se vzdávat.

Nic není ztraceno – Evropská 
legislativa směřuje k zákazům
Trendem evropské legislativy týkající se chovů 
kožešinových zvířat je v posledních letech 
buďto přijímat úplný zákaz chovů kožešino-
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Léky nebezpečné
a toxické pro kočky

S životem kočky je spjato mnoho pověr, předsudků a přežívajících 
nepravd. Mnohé pověry jsou jen úsměvné povídačky – k nim 
např. patří, že uvidět černou kočku přebíhat přes cestu nám 

přinese smůlu. Jiné jsou ale závažnější, např. to, že kočce stačí k jídlu 
miska mléka s namočeným rohlíkem – to už úsměvné není, protože 
taková strava je nedostačující pro její správný tělesný vývoj.

Existují ale i pověry přímo život ohrožující, a o těch bych se chtěla zmí-
nit. Konkrétně jde o humánní léky používané při léčbě koček. Vede mě 
k tomu to, že jsem nedávno byla svědkyní náhlého úmrtí kočky právě 
následkem takové léčby. Majitelka kočky na radu své kamarádky podá-
vala kočce, která onemocněla rýmou, Paralen (s účinnou látkou para-
cetamol).  Velmi  se  divila,  že  se  stav  nemocného  zvířete  během  pár 
hodin rapidně zhoršil: kočka přestala jíst, těžce se jí dýchalo a nebyla 
schopná  postavit  se  na  nohy.  V  noci  pak  zemřela  v  důsledku  otravy 
paracetamolem.

Takových případů je hodně a ten výše uvedený není ani první, ani 
poslední.  Aby  se  takovým  případům  předešlo,  uvádím  upravenou 
tabulku, kterou vypracovala MVDr. Lenka Savage.

V připojené tabulce je uveden přehled léčiv, která mohou 
způsobit kočkám těžkou otravu a která bychom jim nikdy neměli 
podávat. V případě nechtěného požití je nutné ihned kontaktovat vete-
rináře. Obecně je vhodné vyvarovat se jakékoliv aplikace léků kočkám 
bez porady s veterinářem, neboť  i  lék pro kočku určený může snadno 
způsobit problémy při nesprávném dávkování. Častou chybou je podání 
dětského léku v domnění, že je bezpečný. Organizmus kočky je velmi 
specifický a významně se liší nejen od člověka, ale i např. od psa.

Více informací najdete na www.kocici.cz.

Připravila: Naděžda Svobodová (info@kocici.cz)

ÚČINNÁ LÁTKA NÁZEV LÉKU PŘÍZNAKY

Kyselina acetylsalicylová
Aspirin, Acylpirin, 
Acifein, Anopyrin

Deprese, zvracení (často 
s příměsí krve), nechutenství, 
letargie, zrychlené dýchání, zvýšená 
teplota, krvácení do trávicího traktu, 
deprese, svalová slabost, ataxie, 
koma a smrt

Paracetamol 
(acetaminofen)

Paralen, Panadol, 
Paracetamol, 
Coldrex, Acifein, 
Ataralgin

Nechutenství, zvracení, deprese, krev 
v moči, modrání sliznic bez známek 
ztíženého dýchání, čokoládové 
zbarvení krve a moči, otoky obličeje 
a nohou, smrt během 18-36 hodin

Ibuprofen

Ibalgin, Ibuprofen, 
Apo-ibuprofen, 
Nurofen, Brufen, 
Ibumax, Dolgit

Bolest břicha, anemie, krev ve stolici 
a zvratcích, letargie, strnulost, šok, 
pokud dojde k perforaci stěny 
trávicího traktu

Ostatní NSAID (nesteroidní 
antiflogistika)

Kromě Ibuprofenu existuje řada 
dalších NSAID s podobnými 
fatálními následky u koček.
Je jen velmi málo látek z této 
skupiny léčiv bezpečných pro 
kočky a jejich aplikace patří pouze 
do rukou veterináře.

Naproxen, 
indomethacin 
(Indobene, 
Indometacin), 
piroxicam 
(Piroxicam AL, 
Flamexin), 
Phenylbutazon 
(Equipalazon je pro 
koně)

Stejná jako u ibuprofenu (viz výše)

Antihistaminika (léky na alergii)

Léky z této skupiny se mohou 
používat v indikovaných případech 
u koček, ale pouze na doporučení 
veterináře! Při předávkování mohou 
způsobit otravu až smrt

Analergin, 
Claritine, Clarinase, 
Dithiaden, Fenistil, 
Xyzal, Zodac, 
Zyrtec a další

Deprese, útlum dýchání, nebo 
naopak excitace, hyperaktivita, 
záchvaty zvracení, rozšířené zorničky, 
zvýšená teplota, dezorientace, 
poruchy srdečního rytmu

Pyretriny a permetriny, karbamáty

Tyto látky se běžně používají jako 
antiparazitika pro psy, jsou však 
vysoce toxické pro kočky. Kočkám 
nikdy nepodáváme  antiparazitikum 
pro psy!

Advantix, Duowin, 
Exspot, Top 
Spoton, Bio Kill, 
Kiltix, Prac-tic 
a další

Třes, slinění, nechutenství, zvracení, 
průjem, poruchy koordinace, 
hyperaktivita, dezorientace, 
vokalizace, deprese, útlum, poruchy 
dýchání, záchvaty, smrt
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vané  kanyly,  kterými  dostávala  injekce  che-
mických látek a kterými se odebírala mozková 
tekutina. Pokus proběhl  ve Švédsku a finan-
covala jej švédská vláda.4

■	 Ve  snaze  otestovat  bezpečnost  šťávy  z  Aloe 
vera (kterou vyrábí americká společnost Her-
balife) bylo 96 potkanů po dobu třech měsíců 
nuceno  pít  různé  koncentrace  této  šťávy. 
Vědci sledovali, zda během této doby zemřou. 
Na  konci  pokusu  je  pod  narkózou  nechali 
vykrvácet  a  následně  zkoumali  jejich  těla. 
Pokus proběhl ve Velké Británii.5

Kampaň
Za nahrazení
pokusů 
na zvířatech

Zpravodaj Svobody zvířat III / 2014
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Nesmyslné pokusy na zvířatech 
prováděné v Evropské unii

Evropská koalice za ukončení pokusů 
na zvířatech (ECEAE) 1. dubna 2014 
zveřejnila zprávu o naprosto zbytečných 

pokusech na zvířatech, které proběhly v nedávné 
době v laboratořích EU. Podle poslední statistiky 
bylo v roce 2011 v EU použito téměř 11,5 milionu 
tzv. laboratorních zvířat. Toto číslo a následující 
příklady experimentů ukazují, že tvrzení 
výzkumného průmyslu o tom, že pokusy 
na zvířatech jsou prováděny jen v nejnutnějších 
případech a pouze kvůli důležitému lékařskému 
výzkumu, jednoduše nejsou pravdivá.

Jaké pokusy se tedy v posledních letech 
v evropských laboratořích také prováděly?
■	 Vědci se snažili zjistit, jak různé druhy Coca-

-Coly  poškozují  mužské  pohlavní  orgány. 
Samce  potkanů  proto  nutili  pít  místo  vody 
po dobu 6 měsíců tři druhy Coca-Coly – bez 
kofeinu, Zero a Light. Poté byla zvířata zabita 
a  jejich  varlata  zkoumána.  Použito  bylo  50 
potkanů. Pokus proběhl na Slovensku, finan-
covala jej slovenská vláda. Po vydání naší tis-
kové zprávy odvysílala slovenská televizní sta-
nice Joj o tomto experimentu reportáž.1]

■	 Šest  mladých  králíků  bylo  použito  v  experi-
mentu, který měl zjistit vliv steroidů na srdce 
sportovců.  Zvířata  byla  nucena  pít  léky  roz-
puštěné  ve  vodě  každý  den  po  dobu  dvou 
měsíců a opakovaně podstoupila elektrokardi-
ografické vyšetření v narkóze. Někteří králíci 
ze skupiny, která dostávala vysoké dávky léků, 
se stali úzkostnými a agresivními. Pokus pro-
běhl v Řecku.2

■	 Za účelem zjištění, jak je nedostatek spánku 
ovlivňuje paměť, přinutili  vědci ve Francii 31 
lemurů (malí primáti) zůstat vzhůru po dobu 8 
hodin  tím,  že  jim  klepali  do  klecí  a  třásli 
s nimi. Unavená zvířata pak byla nucena pro-
cházet bludištěm a jejich chování zaznamená-
valy elektrody implantované v jejich mozku.3

■	 Cílem dalšího pokusu bylo zjistit vliv alkoholi-
smu  na  paměť  a  učení.  69  potkanů  bylo 
násilně krmeno etanolem po dobu šesti dnů. 
Zvířata pak dostala za úkol plavat ve vodním 
bludišti, kde musela najít malý ostrůvek skrytý 
pod  hladinou,  aby  si  mohla  odpočinout. 
Některá zvířata také měla v mozku implanto-

ZDROJE

1
No harmful effect of different Coca-Cola beverages 
after 6 months of intake on rat testes. (2013). Food 
and Chemical Toxicology, 62: 343–348.

2

Oxidative stress and myocardial dysfunction in 
young rabbits after short term anabolic steroids 
administration. (2013). Food and Chemical 
Toxicology, 61: 101–105.

3
Sleep deprivation impairs spatial retrieval but not 
spatial learning in the non-human primate grey 
mouse lemur. (2013). PLoS One, 8(5): e64493.

4
Upregulated dynorphin opioid peptides mediate 
alcohol-induced learning and memory impairment. 
(2013). Translational Psychiatry, 3: e10.

5

Safety of purified decolorized (low anthraquinone) 
whole leaf Aloe vera (L) Burm. f. juice in a 3-month 
drinking water toxicity study in F344 rats. (2013). 
Food and Chemical Toxicology, 57: 21–31.
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o  přechod  z  testů  na  zvířatech  na  alternativní 
metodu. Firma by používání zvířat ráda ukončila nej-
později v listopadu 2014. Zdá se, že i poslední z nej-
významnějších  výrobců  Botoxu,  společnost  Merz, 
usiluje  o  změnu  –  podle  červnového  prohlášení 
i tato firma počítá s tím, že v roce 2015 začne pro 
testování Botoxu využívat metodu bez zvířat.

Je pozitivní, že výrobci spolupracují a o nahra-
zení pokusů na zvířatech usilují. Nicméně naše kam-
paň  bude  trvat  tak  dlouho,  dokud  se  tak  skutečně 
nestane  a  zvířata  nepřestanou  zbytečně  umírat. 
Do té doby doporučujeme vyhýbat se ošetření Boto-
xem, protože za každou šarží se skrývá utrpení zvířat.

Zašlete prosím protestní dopis výrob-
cům, kteří dosud zvířata pro testování použí-
vají, a požádejte je, aby co nejdříve přijali 
metodu bez zvířat. Vzorový  dopis  lze  společně 
s dalšími informacemi nalézt na webových stránkách 
www.pokusynazviratech.cz/obeti-krasy/botox.htm.

K protestnímu týdnu se připojilo 12 orga-
nizací na ochranu zvířat. Jde  o  organizace 
z České republiky, Finska, Francie, Itálie, Německa, 
Nizozemí,  Portugalska,  Rakouska,  Španělska,  Švý-
carska a Velké Británie.

Svoboda zvířat vyzvala Air France: 
Skončete s přepravou opic 
do laboratoří!
Každý rok se po celém světě letecky přepra-
vují desítky tisíc primátů, kteří pak trpí a umí-
rají ve výzkumných laboratořích například při 
testech toxicity nebo při výzkumu nejrůzněj-
ších nemocí. Makakové  dlouhoocasí,  makakové 
rhesus  a  další  druhy  primátů  se  buď  odchytávají 
z divoké přírody v zemích jako Mauricius, Čína, Viet-

Celoevropský týden proti testování 
Botoxu na zvířatech
I letos v červnu se Svoboda zvířat připojila 
k akci pořádané Evropskou koalicí za ukončení 
pokusů na zvířatech (ECEAE), aby upozornila 
na pokračující testování Botoxu na zvířatech. 
Toto testování probíhá navzdory tomu, že v EU 
je k dispozici schválená alternativní metoda 
bez zvířat.

Britská společnost  Ipsen a německá společ-
nost Merz stále používají myši v testech botulotoxi-
nových  produktů,  ačkoli  již  před  třemi  lety  byla 
schválena  alternativní  metoda  bez  použití  zvířat. 
Botulotoxin je často používán pro lékařské 
účely, ale známější je jeho použití v kosmetic-
kém průmyslu, kde slouží k vyhlazování vrá-
sek. Ačkoli v EU platí od března 2013 zákaz dovozu 
a  prodeje  kosmetiky  testované  na  zvířatech, 
na Botox se tento zákaz nevztahuje, jelikož je regis-
trován jako lék. Každý rok jsou tak pro jeho testo-
vání použity stovky tisíc myší po celém světě.

K testování Botoxu je využíván kontro-
verzní test LD 50 (test poloviční smrtelné 
dávky). Roztok botulotoxinu je myším injekčně apli-
kován 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 udušením.

Jeden z výrobců Botoxu, společnost Allergan, 
vyvinul alternativní metodu, která pro testování vyu-
žívá  lidské  buňky.  Použití  metody  bylo  schváleno 
americkými a evropskými úřady pro  testování pro-
duktů  společnosti  Allergan.  Společnost  Ipsen 
na  konci  loňského  roku  oznámila,  že  také  usiluje 

nam, Indonésie, Kambodža, Laos, Filipíny či Barba-
dos, nebo jsou chováni v nevhodných podmínkách 
ve  velkých  chovných  zařízeních  v  těchto  zemích. 
Následuje přeprava do Evropy a USA. Před přepra-
vou jsou zvířata odtržena od svých rodinných sku-
pin, umístěna do malých dřevěných beden a přepra-
vována jako náklad v podpalubí dopravních letadel. 
Během dálkových letů opice strádají hladem a žízní. 
Jsou stresovány hlukem, extrémními změnami teplot 
a  špatným  větráním.  Toto  utrpení  trvá  celé  dny 
a u některých zvířat má za následek i smrt.

Evropská koalice za ukončení pokusů na zví-
řatech (ECEAE) s pomocí veřejnosti postupně pře-
svědčila  mnohé  letecké  společnosti  (například 
Lufthansu, British Airways, ČSA, Finnair, Alitalii, Ibe-
rii,  Swiss  International  Airlines,  Brussels  Airlines, 
Delta  Airlines,  Northwest  Airlines,  United  Airlines, 
South African Airways a China Airlines), aby s pře-
pravou  opic  skončily.  Několik  aerolinek  se  však 
na tomto obchodu i nadále podílí. Air France je mezi 
nimi  poslední  evropskou  leteckou  společností. 
Evropští ochránci zvířat se proto v posledních letech 
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technologiích,  tak  i  přednášky  o  welfare  (životní 
pohodě zvířat) a etice používání zvířat, nebo o způ-
sobech  schvalování  a  přijímání  nových  alternativ 
a o legislativě.

Mezi nové metody bez zvířat, které zde 
byly představeny, patří například in vitro 
model poranění míchy, tkáňová kultura srdeč-
ního svalu nebo in vitro model rakoviny plic.

Zajímavou oblastí alternativ jsou mikro-
čipy. Ty mohou simulovat činnost a nemoci růz-
ných lidských orgánů bez nutnosti používat 
zvířata. Vědci tak vyvinuli například mikročip 
simulující lidské srdce, které tluče s různou 
frekvencí dle nastavené výše pohybu. Pomocí 
něj  je  možné  testovat  vliv  různých  léků  na  vznik 
srdeční arytmie. Snahou je vytvářet i modely několika 
orgánů zároveň a moci  tak  zkoumat vliv na několik 
orgánů  najednou.  Podrobnější  informace  o  nových 
metodách bez zvířat přineseme v některém z dalších 
čísel  našeho  zpravodaje.  Doufáme,  že  kongres  při-
spěje k výraznějšímu užívání metod bez zvířat, byť je 
založen  především  na  alternativách  ve  stylu  3R 
(reduction – snižování počtu zvířat při pokusech, refi-
nement – zmírňování utrpení, replacement – nahra-
zování pokusů na zvířatech  jinými metodami), které 
nevede k úplnému odstranění pokusů na zvířatech, 
ale pouze k jejich omezování nebo snižování utrpení 
zvířat během pokusů. Z našeho pohledu je nejdůleži-
tější 1R – tedy jen replacement – nahrazování pokusů 
na zvířatech metodami bez zvířat.

Svoboda  zvířat  se  na  kongresu  prezentovala 
se svým infostánkem. Jsme rádi, že díky konání kon-
gresu byla v mnoha médiích opět otevřena otázka 
používání zvířat v laboratořích a že jsme zde několi-
krát dostali prostor k vyjádření (např. na ČRo). Inici-

ovali jsme také natáčení ČT pro pořad Chcete mě?, 
které  probíhalo  přímo  na  kongresu  a  zahrnovalo 
rozhovor s Barborou Bartuškovou Večlovou ze Svo-
body zvířat, MUDr.  Jírovou ze Státního zdravotního 
ústavu a Nickem Jukesem, odborníkem na alterna-
tivy ve výuce a koordinátorem InterNICHE (Meziná-
rodní sítě pro humánní vzdělávání). Ten zde ukázal 
i jednu alternativ pro výuku v praxi a to figurínu psa 
Jerryho, na němž se mohou studenti veterinárního 
lékařství učit  intubaci, ošetřování  zlomenin, odebí-
rání krve nebo aplikaci injekcí. Součástí je i simulá-
tor dechu a srdečního tepu při různých typech one-
mocnění.  Vysílání  Chcete  mě?  proběhlo  21.  září 
2014 a je možné jej najít v archivu ČT.

Na kongres navazovalo setkání členů 
a partnerů organizace InterNICHE, kterého jsme 
se jako partnerská organizace zúčastnili. Zde 
jsme sdíleli novinky a zkušenosti z jednotlivých zemí, 
diskutovali jsme například o plánu na vytvoření nového 
filmu a knihy o alternativách ve vzdělávání. Zajímavé 
byly  i  informace  o  možnostech  využití  3D  tisku  pro 
alternativy ve výuce. Pomocí této převratné technolo-
gie  je  totiž  možné  vyrobit  téměř  jakýkoli  předmět, 
včetně modelů orgánů a tkání. Už v tuto chvíli je 3D 
tisk používán v medicíně pro trénink složitějších ope-
rací – lékaři si mohou vyrobit orgán konkrétního paci-
enta a operaci provést „nanečisto“. Je zde tedy velký 
potenciál i pro nahrazování pokusů na zvířatech.

Další informace o kongresu najdete 
na www.wc9prague.org, informace o InterNICHE 
a alternativách ve vzdělávání na www.inter- 
niche.org nebo www.pokusynazviratech.cz.

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

snaží  tuto  společnost  přesvědčit,  aby  s  přepravou 
primátů  také  skončila.  Do  kampaně  se  zapojila 
i Svoboda zvířat. 25. 6. 2014 jsme uspořádali pro-
testní  akci  před  pobočkou  Air  France  v  Praze. 
Na  místě  byla  také  možnost  podepsat  petici  proti 
přepravě primátů touto aerolinkou.

Do  České  republiky  nejsou  dováženy  opice 
z  přírody,  nicméně  do  mnohých  evropských  zemí 
ano. Až nebude žádná letecká společnost ochotna 
opice přepravovat, zásobování  laboratoří po celém 
světě bude mnohem obtížnější.

Pokusy na primátech a dalších zvířatech 
jsou nejen kruté, ale jejich výsledky ani nejsou 
spolehlivě přenositelné na člověka. Mezi metody 
bez zvířat, které lze využít místo těchto pokusů, 
patří například moderní zobrazovací techniky, 
počítačové modely, buněčné kultury nebo stu-
die mikrodávek na lidských dobrovolnících.

Petici proti Air France můžete podepsat 
online na  www.eceae.org/cs/what-we-do/cam-
paigns/say-no-to-air-france.

Světový kongres o alternativách 
k pokusům na zvířatech
Od 24. do 28. srpna 2014 v Praze probíhal Svě-
tový kongres o alternativách k pokusům na zví-
řatech. Kongres byl určen především odborní-
kům, kteří používají alternativní metody nebo se 
zabývají jejich výzkumem či schvalováním, učite-
lům, úředníkům, ale i organizacím na ochranu 
zvířat. Kongres  se  koná  vždy  jednou  za  několik  let 
(místo konání se mění) a jedná se o velmi prestižní akci.

Na  programu  letos  byly  jak  odborné  před-
nášky o novinkách ve vývoji konkrétních alternativ-
ních metod (např. pro toxikologii) či o zcela nových 
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BELGIE: 86 %  .vzt  uvohc zakáz orp oliřdájyv es ůnačbo 
kožešinových zvířat (2012) 
ESTONSKO: 59 % lidí nepodporuje chov divokých zvířat 
za účelem získání kožešiny (2014) 
CHORVATSKO: 73 % dotázaných je přesvědčeno, že chov tzv. 
kožešinových zvířat by měl být zakázán (2006) 
NORSKO: 62 % lidí nesouhlasí s chovem lišek a norků 
v klecích za účelem získání kožešiny (2010) 
POLSKO: 55 % respondentů si myslí, že chov lišek, psíků 
mývalovitých a norků pro kožešinu by měl být zakázán (2014)

 OHÍNREVES A  EINÁTIRB ÉKLEV ÍVTSVOLÁRK ÉNEJOPS
IRSKA: pro 74 % občanů je chov tzv. kožešinových zvířat kvůli 
módě nepřijatelný (2014) 
ŠVÉDSKO: 78 % lidí je přesvědčeno, že by chov norků 
v klecích kvůli kožešinám neměl být povolen (2014) 
ČESKÁ REPUBLIKA: 68 % občanů si přeje zákaz 
kožešinových farem v ČR (2013)
NĚMECKO: 70 % lidí si myslí, že chov tzv. kožešinových zvířat 
by měl být zakázán (2003)
RAKOUSKO: pro 81 % dotázaných je chov a usmrcení zvířat 
pro kožešinu nepřijatelný (2013)

 V těchto zemích je chov tzv. kožešinových zvířat 
zakázán: Velká Británie, Nizozemsko, Chorvatsko, Rakousko, 
Slovinsko, Bosna a Hercegovina (z etických důvodů) 
a Německo, Švédsko (týká se jen lišek), Švýcarsko, 
Bulharsko, Srbsko (díky přísným standardům a legislativním 
opatřením pro chov).

Výsledky pochází z průzkumů provedených v každé 
zmiňované zemi. Pro více informací prosím navštivte 
www.protisrsti.cz.

HLASY PRO EVROPU BEZ KOŽEŠIN
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zkumu Centra veřejného mínění z roku 2013 až 80 % 
dotázaných  soudí,  že  by  se  současná  společnost 
bez kožešinové módy obešla a 68 % občanů souhlasí 
se zákazem chovu těchto zvířat u nás. Tento trend 
kopíruje v Evropě také legislativa schvalovaná v jed-
notlivých  zemích.  Zákaz  chovu  tzv.  kožešinových 
zvířat nebo velmi přísné podmínky pro jejich chov již 
platí ve 12 státech evropského kontinentu.

Evropou se šíří nesouhlas 
s kožešinovou módou

Z nejnovějších průzkumů veřejného mínění 
provedených v různých evropských zemích 
vyplývá, že evropští občané nesouhlasí 

s chovem tzv. kožešinových zvířat. Výsledky 
výzkumů z 10 zemí jsme ve spolupráci s Aliancí 
za módu bez kožešin shromáždili a zveřejnili letos 
v létě.

Dle těchto dat lze usoudit, že smýšlení evropské 
veřejnosti směřuje jasně proti krutému chovu 
a zabíjení tzv. kožešinových zvířat (tedy hlavně 
lišek, norků, činčil nebo psíků mývalovitých) 
za účelem získání jejich kožešiny. Podobná situ-
ace panuje také v České republice, kde podle prů-

Kožešinové doplňky pro děti  
obsahují jedovaté látky
Italská organizace na ochranu zvířat LAV (Lega 
Antivivisezione) odhalila jedovaté látky v kože-
šinových trimech (lemech) na dětském oble-
čení. Nález  byl  nyní  potvrzen  i  italským  Minister-
stvem  zdravotnictví,  které  již  vydalo  příkaz 
ke stáhnutí poloviny testovaných výrobků.

Kampaň
Proti srsti
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které  již  byly  předtím  testovány  organizací  LAV, 
z důvodu nedostupnosti na trhu.

Ministerstvo  zdravotnictví  v  návaznosti 
na výsledky testů rozhodlo o stáhnutí z prodeje tří 
z  testovaných  výrobků. Čtvrtý produkt nemusí  být 
stáhnut  z prodeje, ale  výrobce  (GUCCI) má povin-
nost podle Článku 33 Evropské směrnice o chemic-
kých  látkách  (REACH  Směrnice  EC  1907/2006) 
informovat  distributory  o  nonylfenoluethoxylátu, 
který je přítomen v testovaném kusu oděvu a který 
sice  nemá  negativní  dopad  na  zdraví  člověka,  ale 
na životní prostředí ano.

Po  předložení  stížnosti  organizací  LAV  byly 
zmíněné firmy zapsány do  rejstříku firem podezře-
lých  z  porušení  spotřebitelského  zákoníku,  jelikož 
uvedly na trh nebezpečné výrobky.

Zdroj: www.lav.it

Kožešinové  trimy  na  oblečení  určeném  pro 
děti  od  18  měsíců  do  12  let  vykazovaly  jedovaté 
a karcinogenní látky. Tyto výrobky byly k zakoupení 
u italských renomovaných firem s luxusním zbožím 
a módou pro děti: IL GUFO, MISS BLUMARINE, FIX 
DESIGN, GUCCI a BRUMS.

Na  základě  výsledků  testů  organizace  LAV 
provedl Národní institut pro zdraví svoji vlastní studii 
a  potvrdil,  že  4  z  6  testovaných  výrobků  opravdu 
představují  riziko  pro  spotřebitele,  neboť  obsahují 
látky  jako  formaldehyd, nonylfenolethoxylát a pen-
tachlorofenol. U 3 ze 4 těchto výrobků navíc množ-
ství pentachlorofenolu překročilo koncentraci, která 
vyvolá propuknutí rakoviny u 1 člověka z každého 1 
milionu lidí.

Národní  institut  pro  zdraví  bohužel  neměl 
možnost  testovat  dva  výrobky  firmy  FIX  DESIGN, 

Obchody bez kožešin se rozrůstají!
Počátkem letošního roku se do programu 
Obchod bez kožešin zapojila společnost Inditex, 
která patří mezi největší světové módní pro-
dejce. Inditex Group zahrnuje více než 100 značek 
působících  v  textilním  designu,  výrobě  a  distribuci. 
Její obchody se nacházejí ve více než 400 městech 
na pěti různých kontinentech. Společnost začala pro-
vozovat svou činnost v roce 1975 v A Coruña ve Špa-
nělsku. V současné době má Inditex více než 6 000 
obchodů po celém světě, v České republice je tako-
vých míst 19. Pod firmu spadají  značky  jako napří-
klad Zara, MassimoDutti, Bershka či Stradivarius.

V  roce  2014  však  nezahálíme  ani  na  české 
scéně. V březnu se k programu Obchod bez kožešin 
připojil také měsíčník pro milovníky psů a koček HAF 
& MŇAU a následovala jej společnost AhinsaShoes, 
která vyrábí barefoot obuv navrženou fyzioterapeuty.

Každý subjekt, který se zapojí do mezinárod-
ního programu Obchod bez kožešin, podepíše pro-
hlášení, v němž se zavazuje, že nebude prodávat ani 
propagovat  žádné  produkty,  které  by  obsahovaly 
pravé kožešiny. Nyní je v projektu zapojeno více než 
300 značek z celého světa. V České republice pro-
gram  koordinuje  Svoboda  zvířat,  na  mezinárodní 
úrovni pak Aliance za módu bez kožešin.

Aktualizovaný seznam Obchodníků bez 
kožešin najdete na www.obchodbezkozesin.cz, pří-
padně Vám na vyžádání zašleme jeho tištěnou 
verzi (piště prosím na e-mail info@protisrsti.cz).

Více informací o problematice tzv. kože-
šinových zvířat naleznete na www.protisrsti.cz.

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

Zpravodaj Svobody zvířat III / 2014

©
 Je

an
-e

do
ua

rd
 R

oz
ey

 |
 D

re
am

st
im

e.
co

m

12

http://www.lav.it
http://www.obchodbezkozesin.cz
mailto:info@protisrsti.cz
http://www.protisrsti.cz
mailto:lucie.moravcova@svobodazvirat.cz


Ekovýchova

Školní rok 2013/2014 utekl velmi rychle. 
Největší zájem byl o programy Zvířata u nás 
doma a Zvířata a zábava. Jsme rádi, že se děti 

opět něčemu novému přiučily a ví, jak se správně 
chovat k domácím mazlíčkům nebo jak se zapojit 
do ochrany zvířat. Žádaná byla také hromadná výuka 
programů, kdy jsme v jeden den odučili až osm 
programů na jedné škole.

V červnu proběhlo výběrové řízení nových lektorů pro 
Prahu i Plzeň. Potěšil nás velký počet zájemců o tuto 
pozici. Do  svého  týmu  jsme přivítali  tři  nové  sympa-
tické lektorky, které jsme v průběhu prázdnin zaškolili.

Nabídka programů (pro 1. a 2. stupeň ZŠ) je zatím 
stále  stejná,  programy budeme ale  v  průběhu  školního 
roku 2014/2015 opět aktualizovat a zařadíme nové akti-
vity pro žáky. S dětmi si  v  rámci ekovýchovných hodin 
povídáme o domácích mazlíčcích a jejich potřebách, pro-
bíráme také život zvířat v cirkusech a zoo nebo se žáci 
dozvědí, k čemu všemu využíváme zvířata v průmyslu.

Jeden program trvá dvě vyučovací hodiny. Pro více 
informací se můžete podívat na stránky ekovýchovy www.
svobodazvirat.cz/kampane/ekologicka-vychova.htm, 
kde také naleznete objednávkový formulář.

Téma našich ekovýchovných programů se obje-
vilo i v médiích. Vedle článku o ekovýchově v sobotní 
příloze Annonce jste nás mohli potkat i na vlnách rádia 
Junior nebo ČRo 2, kde byl odvysílán rozhovor s koor-
dinátorkou ekovýchovy Miroslavou Verešovou.

Připravila: Miroslava Verešová 
(ekovychova@svobodazvirat.cz)

Putovní výstavy

V rámci podpory práv zvířat je 
možné si bezplatně vypůjčit 
některou z našich putovních 

výstav. Výstavy, které tvoří 8 bannerů 
o rozměrech 100x70 cm, jsou zaměřeny 
na klíčová témata, kterými se Svoboda 
zvířat zabývá.

Nově nabízíme k zapůjčení výstavu 
vytvořenou speciálně k 20. výročí 
Svobody zvířat. Výstava rekapituluje 
dvě dekády existence Svobody zví-
řat, za něž se posunula od sítě jed-
notlivých aktivistů k progresivní 
organizaci, která bojuje za ochranu 
práv zvířat v České republice jak 
v terénu, tak v nejvyšších politic-
kých patrech.

I  nadále  máme  k  dispozici  naše 
další  výstavy:  „Proti  srsti“,  která  se 
zabývá problematikou chovu tzv. kožeši-
nových  zvířat,  „Pokusy  na  zvířatech“ 
informující  o  pokusech  na  zvířatech 
a alternativních metodách, „Odpovědný 
spotřebitel“, jež je zaměřena na celkové 
etické  a  ekologické  chování  osob 
a nakonec „Designem proti kožešinám“, 
která  vznikla  na  základě  stejnojmenné 
studentské výtvarné soutěže.

Kontaktní osoba: Alžběta Franková 
(vystavy@svobodazvirat.cz)
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try kuchaře předních raw restaurací a ochutnat širo-
kou nabídku raw food produktů.

21.  června  2014  se  v  Praze  uskutečnil  
6. ročník Veggie Parade, kterého jsme se také účast-
nili.  Veggie  Parade  je  mezinárodní  oslava  etického 

Události
ve Svobodě zvířat
Zahájení kampaně Zvířata slaví

Dne 24. dubna 2014 proběhlo slavnostní 
zahájení kampaně Zvířata slaví. Kampaň je 
věnovaná dvacetiletému výročí fungování 

Svoboda zvířat. Cílem kampaně je ukázat, jak 
velkých úspěchů se v ochraně zvířat dá dosáhnout 
a motivovat tak další osoby k tomu, aby se nebály 
a do ochrany zvířat se zapojily – ať už jako 
dobrovolníci, finanční podporou projektů 
na ochranu zvířat či jen tím, že budou mít otevřené 
oči a všímat si, co se zvířatům kolem nich děje. 
V neposlední řadě je také poděkováním všem, 
kteří se na aktivitách Svobody zvířat v průběhu 
její dvacetileté existence podíleli.

Zahájení kampaně proběhlo v Praze na Flo-
renci. Na kolemjdoucí čekali vedle tradičního info-
stánku  aktivisté  v  maskách  zvířat  a  ochutnávka 
veganských jídel.

Více informací o kampani naleznete na 
www.zvirataslavi.cz.

Infostánky Svobody zvířat
25.  dubna  2014  se  konal  15.  ročník  veletrhu 
neziskových  organizací  zvaný  NGO  Market.  Svo-
boda  zvířat  na  něm  samozřejmě  nechyběla  se 
svým infostánkem.

24. května 2014 bylo možné náš  infostánek 
potkat na festivalu živé stravy Raw Fest. Návštěvníci 
festivalu měli jedinečnou možnost vidět naživo mis-

způsobu života, pořádaná každý rok v různých met-
ropolích. Jejím cílem je vnést mezi širokou veřejnost 
informace o pravé povaze zneužívání zvířat, odhalo-
vat  zákulisí  dnešních  farem  a  velkochovů  a  nabíd-
nout etické řešení tohoto dalekosáhlého problému.

Další  infostánky  se  objevovaly  v  průběhu 
května a června v Plzni a v Praze na Náměstí Míru. 
K dispozici byly veškeré druhy informačních materi-
álů týkající se ochrany zvířat, výstavy o ochraně zví-
řat, bylo možné zde podepsat petice nebo se vyfotit 
do virtuální kampaně za cirkusy bez zvířat.

Svoboda zvířat na letních festivalech
V  letních  měsících  jsme  s  našimi  dobrovolníky 
a infostánkem navštívili několik hudebních festivalů.

Tyto festivaly jsou skvělou příležitostí jak oslo-
vit tisíce lidí a v příjemné atmosféře jim přiblížit pro-
blematiku ochrany zvířat a jejich práv. 

Během  léta  nás  tak  bylo  možné  potkat 
v  Hradci  Králové  na  festivalu  Play  Fast  or  Don´t, 
v Trutnově na festivalech Obscene Extreme a Trut-
noff  Open  Air,  v  Rokycanech  na  Fluff  festu  nebo 
na Stop Zevling festivalu v Plzni.

Narozeninový večírek Svobody zvířat
Na Mezinárodní den zvířat v sobotu 4.  října 2014 
se konal v pražském Rock Café narozeninový večí-
rek Svobody zvířat. Akce byla věnována 20. výročí 
vzniku  naší  organizace.  Na  návštěvníky  čekal 
bohatý  program  v  podobě  vystoupení  moderního 
tance  se  zvířecí  tématikou,  artisty  z  novodobého 
cirkusu bez  zvířat a kapel  The Chancers,  Just For 
Being, Esazlesa a Gattaca.

Celý měsíc před koncertem byly v galerii Rock 
Café umístěny naše putovní výstavy.

Z narozenino-
vého večírku 
k dvacetile-
tému výročí 
existence 
Svobody 
zvířat.
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Veganské recepty
Raw zeleninové sushi

Ingredience
2 středně velké cukety nebo okurky
1 hlávka bílého nebo červeného zelí
1 velká mrkev (může být nahrazena avokádem)
sůl, trocha za studena lisovaného olivového nebo 
lněného oleje

Postup
Dáme si stranou 6 zevních velkých listů hlávko-
vého  zelí.  Poté  odstraníme  košťál  a  nakrájíme 
asi  ¼  zelí  na  jemné  proužky,  smícháme  je 
v  misce  se  solí  a  olejem.  Cukety  nakrájíme 
na  5cm  široká  kolečka  a  opatrně  vydlabeme 
vnitřky. Oškrábeme mrkev a nakrájíme ji na 5 cm 
dlouhé proužky.

Zbytek  zelí  nakrájíme  na  5 cm  široké, 
podélné  proužky,  naplníme  je  mrkví  a  zelnou 
směsí  a  pevně  je  zarolujeme,  tak  aby  pasovaly 
do  cukety.  Zbytky  odřízneme  a  plněné  cukety 
nakrájíme na plátky.

Veganské houskové knedlíky 
s liškovou omáčkou

Ingredience
Houskové knedlíky
300 g housky (popř. rohlíku) nakrájené na kostičky
250 ml vlažného neslazeného rostlinného mléka
1 kostka zeleninového bujónu
3 lžíce sojové mouky (nebo bramborového škrobu)

2 lžíce nasekané petržele
mletý muškátový oříšek
olivový olej
možno přidat 1 malou, najemno nakrájenou 
a v olivovém oleji krátce osmaženou cibuli

Omáčka
1 cibule, nakrájená na jemné kostičky
200 g lišek
½ hrnku zeleninového vývaru
200 ml sojové smetany na vaření
olej na pánev
sůl, pepř, tymián

Postup
Houskové knedlíky
Housky  nasypeme  do  velké  mísy.  Zeleninový 
bujón  rozpustíme  v  rostlinném  mléce,  vmí-
cháme petržel a muškátový oříšek a směs nali-
jeme na housku. Přidáme sojovou mouku, tro-
chu  olivového  oleje  a  případně  i  osmaženou 
cibulky,  propracujeme  těsto  a  necháme  asi  
5 minut odpočívat.

Ve  velkém  hrnci  necháme  vařit  slanou 
vodu.  Mokrýma  rukama  vytvarujeme  kulaté 
knedlíky a vložíme je do vařící vody. Vaříme asi 
10  minut,  poté  knedlíky  vylovíme  a  za  tepla 
servírujeme.

Omáčka
Lišky  očistíme,  opláchneme  v  teplé  vodě 
a  nakrájíme  na  středně  velké  kousky.  Cibuli 
osmažíme,  aby  byla  sklovitá,  přidáme  houby 
a  zalijeme  zeleninovým  vývarem.  Okořeníme 
a necháme 5 minut vařit. Vmícháme smetanu, 
dle potřeby dochutíme a podáváme s knedlíky.

 
Zdroj: www.veganblatt.com 

Připravila: Lenka Hecová 
(lenka.hecova@svobodazvirat.cz)
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Distribuce Svobody zvířat
V našem e-shopu  máte možnost  nově 
zakoupit  knihu    Terezy  Vandrovcové 
Zvíře jako pokusný objekt: Sociologická 
reflexe. Autorka je absolventkou katedry 
sociologie  na  FF  UK  v  Praze  a  ve  své 
knize tentokrát seznamuje českého čte-
náře s novým, ale dynamicky se rozvíje-
jícím  oborem  Human-Animal  Studies, 
jenž se zabývá různorodými vztahy mezi 
lidmi  a  zvířaty.  Kniha  postupuje 
od  náčrtu  teorie  morálního  statutu  až 
k praktické analýze způsobu, jímž jsou 
zvířata  de-individualizována  a  zvěčňo-
vána  moderní  vědou  za  účelem  jejich 
využití  ve  výzkumu.  Věříme,  že  kniha 
bude zajímavým artiklem ve Vaší sbírce 
nebo třeba i vhodným dárkem někomu 
blízkému. 

Nákupem  výrobků  z  našeho 
E-shopu  podpoříte  činnost  naší  
organizace.  Další  výrobky  naleznete  
na www.svobodazvirat.cz (pro členy SZ 
10% sleva na všechno prodejní zboží).

Podpořte prosím naši práci 
a pomozte nám chránit 
zvířata!
Staňte se i Vy dobrovolníkem, členem 
či  dárcem  Svobody  zvířat  a  chraňte 
s námi zvířata před krutostí! Čím více 
nás  bude,  tím  efektivněji  a  rychleji 
můžeme měnit svět k lepšímu.

Za jakoukoli formu podpory moc 
děkujeme!

Staňte se dobrovolníkem
Dobrovolnická činnost a Svoboda zví-
řat  jdou  ruku  v  ruce  od  samého 

počátku.  Bez  lidí,  kteří  se  rozhodli 
investovat  svoji  energii  a  čas 
do  ochrany  zvířat  bychom  nedokázali 
ani  zlomek  toho,  co  máme  úspěšně 
za  sebou.  V  současné  době  má  Svo-
boda zvířat  téměř 300  registrovaných 
dobrovolníků  a  dobrovolnic  a  jejich 
řady se rozrůstají.

Dobrovolníci  Svobody  zvířat  se 
zúčastňují  infostánků,  jezdí  s  námi 
na hudební festivaly, pořádají protestní 
akce,  sbírají  podpisy  pod  petice,  ale 
pomáhají  nám  i  s  grafikou,  překlady, 
korekturami,  psaním  článků,  či  jinou 
administrativou.

Jinými  slovy,  možností,  jak  se 
zapojit je celá řada a každý si u nás při-
jde na  své.  Pokud Vás  láká dobrovol-
nická činnost, napište nám na dobro-
volnici@svobodazvirat.cz.

Členství ve Svobodě zvířat
Další možností, jak se zapojit, je člen-
ství  ve  Svobodě  zvířat.  Naši  členové 
a  členky  jsou  pravidelně  informováni 
o  novinkách  z  oblasti  ochrany  zvířat, 
dostávají nejnovější informační materi-
ály, jsou zváni na speciální akce a navíc 
mají i slevu v našem e-shopu.

Roční členství přitom stojí pouze 
300Kč (tj. 25 Kč/měsíc) a můžete ho 
dokonce  darovat  někomu  blízkému 
jako dárkovou poukázku.

Bližší  informace  o  členství 
a  registrační  formulář  naleznete 
na www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/
stante-se-clenem.htm.  O  dárkovou 
poukázku  si  stačí  napsat  na  e-mail 
clenstvi@svobodazvirat.cz.

Rozšiřte naši členskou základnu 
a učiňte Svobodu zvířat ještě mnohem 
silnější!

Staňte se dárcem
Svoboda zvířat je z více než 90% závislá 
na podpoře individuálních dárců. Staňte 
se  i Vy  jedním z nich a podpořte Svo-
bodu zvířat v našem společném úsilí.

Nejvhodnější  formou  je  nasta-
vení  trvalého  příkazu  z  Vašeho  účtu 
na  jakoukoli  částku.  Tak  nás  můžete 
podporovat pravidelně a nebude Vás to 
stát  žádné  úsilí.  Svobodě  zvířat  to 
navíc  pomůže  dlouhodoběji  plánovat 
svou činnost. Další informace a regist-
rační  formulář naleznete na www.svo-
bodazvirat.cz/zapojte-se/stante-se-
-darcem.htm.

Zaslat  se  dá  i  jakýkoli  jednorá-
zový dar na účet 235379860/0300.

Přispět můžete  i přes PaySec či 
pomocí platební karty.

DMS  
pro Svobodu 
zvířat
Svobodě zvířat 
můžete  pomoci  také 
odesláním  dárcovské  SMS  ve  tvaru 
DMS  SVOBODAZVIRAT  na  telefonní 
číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Při-
spívat  můžete  také  pravidelně  každý 
měsíc  po  dobu  jednoho  roku.  Stačí 
odeslat SMS ve tvaru DMS ROK SVO-
BODAZVIRAT na číslo 87 777 a každý 
měsíc  po  dobu  jednoho  roku  Vám 
bude  automaticky  odečtena  částka 
30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Chcete  být  pravidelně  informo-
váni o ochraně zvířat, činnosti Svobody 
zvířat a chystaných akcích?

Zašlete  svoji  e-mailovou  adresu 
na  info@svobodazvirat.cz  a  my  Vám 
budeme zdarma každý měsíc zasílat pra-
videlný elektronický newsletter s novin-
kami z naší činnosti i ze světa zvířat.

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

Infocentra Svobody zvířat

Infocentrum Praha
Adresa: Bořivojova 108, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 777 835 651
Hodiny pro veřejnost: 
úterý a čtvrtek 12,00–18,00 hodin
E-mail: infocentrum@svobodazvirat.cz

Infocentrum Plzeň
Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Telefon: +420 377 444 084
Hodiny pro veřejnost: 
úterý 9,30–13,30 hodin nebo 
po telefonické domluvě
E-mail: info@svobodazvirat.cz

Nabízíme  informace  a  poradenství 
v oblasti ochrany zvířat (pokusy na zvířa-
tech,  zodpovědné  spotřebitelství,  tzv. 
kožešinová  zvířata,  ochrana  koček 
a hospodářských zvířat, právní předpisy 
v ochraně zvířat …). Dále si můžete půj-
čit literaturu, vybrat z desítek informač-
ních materiálů, nakoupit benefiční a pro-
pagační předměty a  v neposlední  řadě 
se můžete zapojit do ochrany zvířat.
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