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Vytištěno na recyklovaném papíru

Milé čtenářky, milí čtenáři,

na začátku letních prázdnin Vám přinášíme další 
číslo našeho čtvrtletního Zpravodaje. Zpravodaj 
vychází v novém formátu, který je jednak uživa-
telsky přátelštější a vejde se i do kabelky, jednak-
přináší ekonomické i ekologické úspory.

V České republice je v posledních letech velmi 
vysoká spotřeba drůbežího, především kuřecího 
masa. To je prezentováno jako zdravá a levná 
potravina, málokdo ale ví, kolik utrpení za jedním 
plátkem kuřecího masa stojí. Úvodní článek jsme 
proto věnovali problematice chovu brojlerů. Přes-
tože se touto oblastí ochrany zvířat nezabýváme 
v rámci našich kampaní, považujeme ji za velmi 
důležitou a snažíme se proto veřejnost o hrůzných 
podmínkách chovu těchto vnímavých tvorů infor-
movat. V dalších odstavcích se pak dočtete např. 
o transportech norků Evropou, o nové výtvarné 
soutěži pro studenty s tematikou pokusů na zvířa-
tech nebo o zákazu cirkusů se zvířaty v Řecku.

Přejeme Vám hezké léto a děkujeme za to, že 
Vám není osud zvířat lhostejný.

Lenka Hecová a Lucie Moravcová

I drůbež, stejně jako 
jiná hospodářská 
zvířata, má dnes 
svá práva... více 
najdete v hlavním 
tématu časopisu 
Jak se žije 
brojlerům 
ve velkochovech 
na stranách 4–6.

Vybráno z obsahu

O otřesných 
podmínkách při 
transportu živých 
norků v Itálii se 
dočtete v kampani 
Proti srsti 
na stranách 7–9.

Obohaťte svůj 
jídelníček 
o výbornou 
rajčatovou polévku 
s bazalkou. 
Vegetariánský 
recept hledejte 
na straně 15.
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tem, které splňují daná kritéria. Eticky zodpo-
vědným obchodníkům s oděvy uděluje certifikát 
Obchod bez kožešin. V roce 2006 otevřela SZ 
v Praze informační centrum, kde zprostředko-
vává zájemcům informace ze všech oblastí 
ochrany zvířat. Další informační centrum fun-
guje dlouhodobě v plzeňské kanceláři SZ, která 
je zároveň 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 40 % příjmů tvoří granty, které jsou 
určeny na specifické projekty a pochází od čes-
kých i zahraničních nadací či mezinárodních 
organizací. Dalších 15 % příjmů získává SZ jako 
příspěvky od zahraničních organizací 
na ochranu zvířat (FFA, RSPCA, PRO TIER, 
BUAV, WSPA). 40 % představují příjmy od drob-
ných dárců a zhruba 5 % získává SZ z prodeje 
propagačních předmětů a z organizování bene-
fičních akcí. SZ nepřijímá peníze od firem, které 
profitují z využívání zvířat.

V průběhu své osmnáctileté existence zazna-
menala SZ řadu úspěchů. Patří mezi ně např. 
prosazení zákazu testování kosmetiky a jejích 
složek na zvířatech v ČR, uzavření kožešinové 
farmy v Milevsku a v Souměři, podíl na prosa-
zení 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.

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 tvo-
rové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zachá-
zení s nimi by nemělo být hodnoceno podle 
jejich možného užitku pro člověka. Celá čin-
nost SZ je založena na myšlence nenásilí 
a nepřekročení 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 
standard a Humánní standard pro pro-
středky pro domácnost českým společnos-
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Jedná se o ustanovení 5 pravidel, která sestavil 
nezávislý poradní orgán Evropské komise Farm 
Animal Welfare Council (FAWC) v roce 1993 
a která jsou uznávaným konceptem pro posuzo-
vání úrovně welfare (životní pohody) zvířat. Vět-
šina dnešních chovů brojlerů porušuje všechny 
tyto svobody.

1. Právo netrpět hladem a žízní – trvalý pří-
stup k čerstvé vodě a potravě zajišťující plné 
zdraví a sílu zvířete.

2. Právo netrpět diskomfortem – zajištění 
vhodného prostředí s přístřeškem a pohodl-
ným místem pro odpočinek.

3. Právo na ochranu proti bolesti, zraněním 
a nemocem – zajištění dostatečné prevence, 
rychlé diagnózy a odpovídající léčby.

4. Právo projevit přirozené chování – zajiš-
tění dostatečného prostoru, vhodného vyba-
vení a společnosti podle přirozených potřeb 
zvířete.

5. Právo netrpět strachem a stresem – zajiš-
tění životních podmínek a zacházení, které 
nezpůsobují zvířatům stres.

Kur domácí 
(Gallus gallus f. domestica)

Všechna plemena kura domácího pochází prav-
děpodobně z kura bankivského, lesního kurovi-
tého ptáka žijícího v jihovýchodní Asii. Domesti-
kace proběhla před několika tisíci lety – kolem 
roku 3 200 př. n. l. byl kur bankivský chován 
v Asii, především v Indii. Kolem roku 1 400 př. n. 
l. chovali kury Číňané a Egypťané a v 7. stol. př. n. 
l. již byly domestikované slepice chovány mnichy 
v Evropě pro vejce a maso. První domestikovaní 
kurové se pravděpodobně chovali hlavně 
pro kohoutí zápasy. Ve středověku slepice volně 
pobíhaly na dvorku statků, šlechta je chovala 
v parcích jako okrasnou zvěř. V průběhu staletí 
byla vyšlechtěna řada plemen, podle „využití“ zví-
řat se dělí na nosná, masná (jateční), s kombino-
vanou užitkovostí, bojová a okrasná.

V Evropské Unii je ročně vyprodukováno okolo 
5,9 miliard brojlerů (tj. jatečných kuřat), v České 
republice se roční produkce kuřecího masa pohy-
buje okolo čtvrt milionu tun. Tento druh masa je 
u nás velice oblíbenou potravinou, většina popu-
lace (kolem 82%) ho konzumuje alespoň 1x týdně. 
Od roku 1948 stoupla v ČR spotřeba drůbežího 
masa zhruba třináctinásobně. Z necelých dvou 
kilogramů na osobu a rok se vyhoupla v roce 
2009 na 24,8 kilogramu na osobu a rok. 
Za nárůstem obliby drůbežího, především kuře-
cího masa, stojí zejména jeho nízká cena a také 
jeho propagace coby dietního masa. Co se ale 
za nízkou cenou kuřecího masa vlastně skrývá 
a je skutečně tak zdravé, jak nás přesvědčují 
media a reklamy?

Většina produkce kuřecího masa probíhá v pod-
mínkách intenzivního zemědělství, ve kterém je 
hlavní důraz kladen na co nejnižší náklady a nej-
vyšší efektivitu. Tyto chovy jsou z hlediska welfare 
(životní pohody zvířat) ale zcela nevyhovující a zví-
řata v nich strádají. Špatné životní podmínky se 
odráží i na kvalitě „produktu“, tj. kuřecího masa.

Kuřata chovaná pro maso jsou vyšlechtěna k co 
nejrychlejšímu růstu za nejkratší možnou dobu 
a s co nejnižšími nároky na potravu. Dnešní 
jatečné kuře masného typu roste cca 2x rychleji 
než v polovině minulého století. Ve věku 40 dní, 
kdy jsou kuřata většinou přepravována na jatka, 
mají brojleři váhu až 2,2 kg. Svůj krátký život pro-
žijí v holé hale bez oken, při slabém umělém 
osvětlení a umělé ventilaci. Haly jsou kuřaty 
doslova přeplněny (pohromadě se chovají tisíce 
ptáků), zvířata jsou namačkána jedno na druhém 
a nemají možnost projevit většinu prvků svého 
přirozeného chování.

Pět práv hospodářských zvířat

Všechny chovy zemědělských zvířat by měly 
dodržovat tzv. základních pět práv (svobod). 

Jak se žije brojlerům ve velkochovech
(1. část)
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Vlivem šlechtění roste svalovina ptáků mnohem 
rychleji než kostra a kosti musí udržet nepřimě-
řeně těžké tělo. Nejsou na to však dostatečně 
silné, a proto dochází k omezení pohyblivosti 
ptáků. Mohutné prsní svalstvo navíc převažuje 
tělo ptáka dopředu a dolů. Důsledkem toho je 
nadměrná zátěž na kosti a klouby a vznik defor-
mací končetin a zhoršené schopnosti chůze.

Mnoho jatečných kuřat trpí bolestivými deforma-
cemi nohou, jejichž výskyt je závislý na genetické 
selekci a na způsobu chovu a které jsou nepřímo 
i důvodem úhynu zvířat na dehydrataci. Ptáci mají 
jednak problémy k napáječkám dojít, jednak jsou 
napáječky konstruovány tak, že pták musí stát, 
aby na ni dosáhl.

Deformace vznikají také následkem infekcí. Bak-
terie z nehygienické podestýlky (která se po celou 
dobu života kuřat nevyměňuje) vstoupí poraně-
nou kůží do těla a prostoupí do kloubů a šlach. 
Vysoká hustota kuřat v chovech tuto situaci ještě 
zhoršuje, zvyšuje se totiž množství poranění 
a významně se zhoršuje kvalita podestýlky.

Nedostatek potravy

Jateční kuřata se obvykle zabíjejí ve věku cca 40 
dní. Ptáci určeni k produkci dalších generací 
jatečných kuřat se ale musí dožít reprodukčního 
věku, tj. asi 23 týdnů. Aby zvířata předčasně neze-
mřela v důsledku nadměrné váhy, jsou krmena 
méně, čímž jsou silně stresována a trpí chronic-
kým hladem. V některých případech dostávají 
ptáci pouze 25–50 % potravy z množství, které by 
snědly, kdyby měly stálý přístup k potravě. Fru-
strace z nedostatku potravy se pak často proje-
vuje stereotypním chováním (např. klováním).

Vysoká hustota zvířat v chovu

V halách jsou chovány tisíce zvířat pohromadě. 
Když jsou kuřata ještě malá, mají místa relativně 
dostatek. V průběhu růstu ale postupně vyplní 
prakticky veškerý prostor haly.

Hustota kuřat v chovech je obvykle vyjadřována 
v kilogramech tělesné váhy na metr čtvereční 
podlahy v hale. Před převozem na jatka je v prů-
myslových velkochovech hustota kuřat obvykle 
mezi 37 a 44 kg/m2.

Ve volné přírodě žije kur domácí v malých sku-
pinách (8–50 jedinců) s jedním vůdčím sam-
cem. Většinu dne tráví hledáním potravy 
na zemi. V noci hřaduje na nižších větvích. 
Jeho aktivita je vázána na denní světlo.

Kur je všežravec, největší podíl jeho přirozené 
potravy tvoří semena rostlin, ale nepohrdne 
ani drobným hmyzem. Svou potravu získává 
na zemi, přehrabáváním půdy nebo pode-
stýlky. Ozobáváním předmětů také získává 
informace o svém okolí. Hrabání a ozobávání 
je vrozený, velmi silně zakódovaný projev cho-
vání. Se svými prapředky mají dnešní jatečná 
kuřata jen málo společného. Ve velkochovech 
jsou chovaná zvířata geneticky vyšlechtěna 
k rychlejšímu růstu určitých částí těla a k co 
nejlepší výkrmnosti, tj. s co nejnižšími nároky 
na potravu. Welfare a zdraví zvířat stojí bohu-
žel až na posledním místě. Je prokázáno, že 
selekce kuřat k rychlému růstu vede ke zhor-
šování jejich celkové tělesné kondice, imunit-
ního systému a k dalším problémům.

Problémy velkochovů
Deformace

Šlechtění a selekce k rychlému růstu přede-
vším v oblasti prsní svaloviny způsobuje 
mnoho problémů ve vývoji těla kuřat a s tím 
související zdravotní problémy. Z ekonomic-
kých důvodů je žádoucí, aby kuřata co nejvíce 
vyrostla za co nejkratší možnou dobu, prů-
měrně 40 dní. Déle ani v podstatě žít nemo-
hou, vzhledem k zdravotním problémům by 
většina zvířat v tomto věku sama uhynula.
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splnit požadavky těla na zvýšenou potřebu záso-
bování kyslíkem.

V důsledku toho může dojít k náhlému úhynu zví-
řete nebo ke snížení efektivity funkce srdečního 
svalu ptáků, což vede k městnání tekutiny přede-
vším v břišní dutině a plicích. Zvířatům se špatně 
dýchá, hůře se pohybují, a jsou tak ještě více 
stresována.

Špatné osvětlení

Kur domácí je zvíře s denní aktivitou, které pro 
dobrou orientaci potřebuje dostatečně vysokou 
intenzitu světla. Ve velkochovech jsou kuřata 
držena v šeru. Nedostatečným osvětlením se 
udržují v klidu, většina energie získané z potravy 
tak může být využita pouze k intenzivnímu růstu 
zvířat. Běžné střídání dne a noci kuřata z velko-
chovů neznají.

Nedostatečné větrání

Ve velkých chovech je horší kvalita vzduchu a je 
obtížné zajistit dobrou kvalitu větrání. Vysoká kon-
centrace amoniaku ve vzduchu narušuje imunitní 
systém chovaných ptáků, dráždí sliznice a způso-
buje onemocnění očí, sliznic a dýchací problémy.

(pokračování příště)

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

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

Již při hustotě chovu 30 kg/m2 se prudce zvy-
šuje frekvence vážných zdravotních pro-
blémů, i když je zajištěno jinak kvalitní pro-
středí. Hustota chovu by měla být 25 kg/m2 
nebo nižší, aby se předcházelo alespoň těm 
nejzávažnějším problémům. Při velké hustotě 
kuřat v chovu není možné řádně kontrolovat 
zdravotní stav všech zvířat, nejsou zajištěna 
zvířata nemocná a zraněná a je obtížné najít 
jedince již uhynulé.

Vysoká hustota zvířat v chovech neumožňuje 
ptákům dostatečný pohyb, který je nutný ale-
spoň pro částečné předcházení deformací 
končetin. Také projevy přirozeného chování 
jsou za takovýchto podmínek velmi omezené.

Tento aspekt chovu je navíc důvodem zvyšo-
vání teploty mezi jednotlivými ptáky a vede 
k přehřátí kuřat. Brojleři jsou na přehřátí velmi 
citliví, pokud je intenzivní může vést až k jejich 
úhynu. Kromě toho příliš vysoká teplota 
abnormálně zatěžuje organismus, zvyšuje 
nároky na přívod energie a kyslíku, zhoršuje 
kvalitu podestýlky a zvyšuje vnímavost k one-
mocněním, zejména dýchacího ústrojí.

Nedostatek odpočinku

Ptáci potřebují čas k aktivaci i odpočinku. 
Ve velkochovech nemají žádný klid a místo 
k odpočívání, jsou neustále rušeni ostatními 
aktivními jedinci.

Nekvalitní podestýlka

S množstvím ptáků v chovu se zhoršuje kva-
lita podestýlky a roste koncentrace amoniaku 
v trusu. Podestýlka se stane brzy mokrou 
a nehygienickou. Trus se lepí na kůži zvířat 
a způsobuje bolestivé záněty a odumírání 
tkáně, především na běhácích. Vzhledem 
k omezené možnosti pohybu ptáci většinu 
času leží na zemi ve svých výkalech.

Onemocnění oběhového systému

Oběhový systém zvířat zůstává oproti abnor-
málně rostoucí svalové hmotě na úrovni nor-
málně se vyvíjejícího kuřete a není schopen 

© Mafoto | Dreamstime.com
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běhnout za tři dny, se nakonec protáhl na pět, 
zejména kvůli naprosté neschopnosti zorganizo-
vat cestu. To vše v podmínkách porušujících naří-
zení Evropské unie.

Popis podmínek převozu i samotné cesty se 
podobá špatnému vtipu.

1 800 norků, podle tvrzení řidiče určených 
na chov, se tísnilo v jednomístných klecích 
s drátěnou podlážkou umístěných nad sebou 
ve čtyřech řadách. Klece nebyly nijak zajištěny 
proti posunutí nebo pádu. Dvě z klecí se 
nacházely volně na podlaze, přičemž nebylo 
jasné, zda spadly nebo tam byly umístěny 
záměrně. Exkrementy a moč z horních klecí 
znečišťovaly klece spodní, včetně misek 
s vodou. Klece neobsahovaly žádnou pode-
stýlku, která by výkaly mohla absorbovat, 
a celé místo silně zapáchalo.

Kampaň

Proti srsti
Petice za zákaz chovu tzv. kožeši- 
nových zvířat a jeho prosazování

Sběr podpisů pod Petici za zákaz chovu tzv. 
kožešinových zvířat v ČR, který byl zahájen 
v listopadu roku 2010, stále pokračuje. V sou-
časné době již máme přibližně 7 300 podpisů! 
Děkujeme všem, kteří k tomuto číslu jakkoli 
přispěli!

Petici najdete na stránkách www.protisrsti.cz. 
Dokument si prosím vytiskněte, podepište, 
případně nechte podepsat své známé a přá-
tele, a pak jej pošlete na adresu: Svoboda 
zvířat, Koterovská 84, 326 00, Plzeň.

Petice je určena ministru zemědělství 
a poslancům a poslankyním Poslanecké sně-
movny ČR. O prosazení zákazu jsme se snažili 
i v rámci diskuse novely Zákona na ochranu 
zvířat proti týrání, které probíhalo letos 
na jaře. Zájem kompetentních osob z vlády či 
poslanecké sněmovny však bohužel zatím 
není příliš velký. I v tomto směru má petice při 
dalších jednáních pomoci.

V Itálii odhalili děsivý 
transport norků

Německá organizace na ochranu zvířat Ani-
mal‘s Angels a italská LAV v listopadu 2011 
zaznamenaly a zdokumentovaly otřesné pod-
mínky v jednom z transportů živých norků 
z Holandska do Řecka. Transport na celkovou 
vzdálenost 2 120 km, který měl původně pro-

© Animals' Angels / LAV
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Rozhovor s vítězkou soutěže 
Designem proti kožešinám 2011

Vítězům loňského ročníku soutěže Designem 
proti kožešinám (Design Against Fur, DAF) 
jsme položili několik stejných otázek, které by 
měly poodkrýt zákulisí tvorby vítězných prací. 
V článku naleznete odpovědi Maryny Lehčy-
liny, toho času studentky Ústavu umění 
a designu Západočeské univerzity v Plzni, 
vítězky česko-slovenského kola DAF 2011. 
Rozhovor s dalšími oceněnými studenty 
naleznete na stránkách www.dafcr.cz.

Mohla byste se nám prosím krátce předsta-
vit? Něco nám o sobě říct?
Jmenuji se Maryna Lehčylina. Jsem stu-
dentka 3. ročníku magisterského studia 
na Západočeské univerzitě, Ústav umění 
a designu, obor Grafický design. Pocházím 
z Ukrajiny, do České republiky jsem přijela 
studovat. Na ZČU jsem vystudovala bakalář-
ský obor Ilustrace.

Jak jste se o soutěži Designem proti kožeši-
nám dozvěděla?
O soutěži jsem se dozvěděla právě z inzerátu 
na nástěnce ve škole již před několika lety. 
Od té doby jsem se účastnila pokaždé.

Co bylo hlavním impulsem k tomu, že jste se 
do DAF přihlásila?
Hlavním impulsem byl můj osobní vztah 
k problému týrání zvířat. Miluji je a nesnáším 
žádné násilí.

Během transportu bylo porušeno hned něko-
lik nařízení Rady EU. Jednalo se o způsobení 
zbytečného utrpení, nedostatečné hygienické 
podmínky, nedostatečné krmení, absenci 
platných dokladů, nezajištění klecí proti pádu 
a úniku a neautorizovaný převoz norků.

Norci byli údajně převáženi z holandské kože-
šinové farmy, která ukončovala svůj provoz, 
do řecké, kde budou dále chováni a nakonec 
zabiti kvůli kožešině.

Více informací o kampani Proti srsti najdete 
na www.protisrsti.cz.

Pozorovatelé z Animal‘s Angels a LAV dvakrát 
zaznamenali únik norků z klecí, přičemž 
po odchytu jednoho z nich řidičem transportu 
zůstala na podlaze jeho krev.

Zvířata byla naposledy nakrmena před převozem 
a během cesty se s žádným krmením nepočítalo, 
ačkoli měla podle plánu trvat tři dny. Na palubě 
se nenacházelo žádné krmení. Podle tvrzení 
řidiče zvířata dostávala vodu.

Transport nedoprovázela žádná zdravotní doku-
mentace. Řidič si ji nechal poslat faxem až 
během policejní a veterinární kontroly nákladu 
v italském přístavu Bari, při které se také zjistilo, 
že vůz není k převozu norků oprávněn. Během 
čekání na platné doklady byla na transport uva-
lena karanténa a na základě posouzení veterináři 
také pokuty za nevyhovující podmínky převozu. 
Řidič nebyl schopen uhradit pokuty ani zajistit 
odpovídající doklady, proto byl celý náklad policií 
eskortován na oficiální kontrolní stanoviště, kam 
ovšem nedorazil, protože došlo k poruše vozu. 
Řidič nedokázal zajistit automechanika, což 
musela nakonec zařídit policie.

Po celou dobu zůstali norci zavření v miniaturních 
klecích a nebyli ani nakrmeni. Přestože kontrolní 
stanoviště nakonec samo zařídilo dodání jablek 
k nakrmení zvířat, řidič nakrmil vyhládlá zvířata až 
několik hodin poté, co jejich náklad dorazil.

Předpokládá se, že transport dorazil do cílové 
destinace po pěti dnech cesty.

© Animals' Angels / LAV
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Putovní výstavy

Vítězné plakáty 
a mnohé další je 
možné si prohléd-
nout v rámci 
výstavy Designem 
proti kožešinám 
2011. Do 29. čer-
vence bude umís-
těna v plzeňské 
Kavárně Inkogni- 
to (Husova 24,  
www.inkognito.cz). 
Výstavu můžete 
uspořádat i Vy 
ve svém městě. 
Stačí najít vhodné 

místo a napsat na e-mail info@protisrsti.cz a my 
Vám výstavu zdarma zašleme.

V současné době půjčujeme 5 různých výstav 
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 obsahuje celkem 8 
bannerů (velikosti 100 cm na výšku, 70 cm 
na šířku) s informacemi o způsobech chovu 
a welfare (životní pohodě) těchto zvířat, o legisla-
tivě v různých zemích, ale i tom, jak se můžete 
aktivně zapojit do jejich ochrany.

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

Nikdy neplánuji daleko dopředu, ale vždy se sna-
žím využívat možnosti a šance, které mi nabízí 
život.

Děkujeme za rozhovor.

Designem proti kožešinám je mezinárodní 
studentská soutěž v navrhování plakátů a v tvorbě 
animací. Studenti mají za úkol vymyslet originální 

plakát či animaci vyslovující se proti kožešinové 
módě, které by mohla některá ze světových 

organizací na ochranu zvířat využít ve své 
protikožešinové kampani. Veškeré informace 

najdete na www.dafcr.cz.

Kde jste brala inspiraci při tvorbě svého 
návrhu?
Téma tohoto ročníku bylo „Továrna na kože-
šiny”. Proto jsem začala přemýšlet, jak 
vypadá takové místo a čemu je podobné. 
Možná mě ovlivnilo to, že před tím jsem zpra-
covávala návrhy plakátů na téma Holocaustu, 
a tak mi napadlo, že se chováme ke zvířatům 
stejně jako fašisté k jiným lidem.

Mohla byste nám 
prosím svůj návrh 
stručně předsta-
vit a „interpreto-
vat“?
Můj návrh je jed-
noduše zobrazená 
budova v červené 
louži, z budovy 
vychází tmavý 
kouř. Vypadá to 
hrozně. Zeptáte 
se: „Co to může 
být? Že by 
masakr, krvepro-
lití, holocaust? “ 
Nic z toho, jen 
továrna na kože-
šiny. Spousta lidí 
myslí, že je nor-

málně užívat to, co nám dává příroda, 
a nechtějí se ani zamyslet, zda někdo kolem 
nich trpí. Většinou podle současných zákonů 
zvířata jsou jen věci a jejích zabití není trest-
ním činem.

Věděla jste už před tím něco o problematice 
tzv. kožešinových zvířat?
Určitě jsem něco věděla. Vždycky jsem se 
vyhýbala různým videím nebo článkům v novi-
nách a časopisech, protože vždy jsem měla 
z toho velmi špatný dojem. A kdybych se roz-
čilovala ještě více, nepomohlo by to problému 
zabití zvířat kvůli kožešině.

Co Vám soutěž, kromě cen, dala a co vzala?
Kvůli soutěži jsem dostala možnost říct o tom 
lidem a svým způsobem přispět k řešení 
tohoto problému.

Jaké máte plány do budoucna?

Plakát M. Lehčyliny

Výstava v plzeňském Inkognitu

9IV / 2011 – I / 2012

http://www.inkognito.cz
mailto:info@protisrsti.cz
mailto:lucie.moravcova@svobodazvirat.cz
http://www.dafcr.cz


no. V Evropské 
unii platí zákaz 
testování kos-
m e t i c k ý c h 
výrobků i jed-
notlivých slo-
žek na zvířa-
tech, zakázaný 
je také dovoz 
takto otesto-
vané kosmetiky 
do EU. Povo-
lené však zůstá-
vají tři testy 
na zvířatech, 
pro které platí 
výjimka. Úplný zákaz měl začít platit v březnu 
2013, ale Evropská komise zvažuje pone-
chání některých výjimek. To by znamenalo 
další testy na zvířatech. Z tohoto 
důvodu vyzýváme veřejnost k podpisu  
celoevropské petice Ne kruté kosmetice. 
Můžete ji podepsat na internetové stránce 
www.nocruelcosmetics.org. Petici již pode-
psalo téměř 180 tisíc lidí z celé Evropy 
a kampaň také podpořilo více než 200 poli-
tiků a některé kosmetické společnosti.

Při této příležitosti jsme také spustili novou 
kampaň, která má veřejnost informovat 
o situaci v oblasti testování kosmetiky a vyzý-
vat k podpisu zmíněné petice. V rámci kam-
paně bylo počátkem května vylepeno několik 
set plakátů s textem „Dokonale vyhladí i hlu-
boké vrásky a s nimi i nás“ v prostředcích 
městské hromadné dopravy v Praze a Plzni, 
bannery se objevily také na internetu.

Kampaň

Za nahrazení
pokusů na zvířatech
Světový den laboratorních zvířat

Při příležitosti Světového dne laboratorních zvířat  
(24. dubna) uspořádala Svoboda zvířat 
na náměstí Republiky v Praze informační stánek, 
v němž se kolemjdoucí mohli dozvědět  
a podebatovat o problematice pokusů na zvířa-
tech nebo si prohlédnout putovní výstavu o poku-
sech na zvířatech a alternativních metodách. 
Dobrovolníci v maskách zvířat také kolemjdoucí 
vyzývali k podpisu petice za zachování termínu 
zákazu testování kosmetiky bez výjimek  
(www.nocruelcosmetics.org).

V letošním roce jsme se zaměřili na oblast testo-
vání kosmetiky, protože zde stále není zcela vyhrá- 

Téma pokusů na zvířatech 
v médiích

Tématu testování kosmetiky na zvířatech se 
v lednu věnoval také pořad České televize 
„Chcete mě?“. Reportáž zahrnuje rozhovor 
s Barborou Večlovou, koordinátorkou kam-
paně Za nahrazení pokusů na zvířatech, 
a záběry testů na zvířatech. Pořad naleznete 
v archivu ČT (www.ceskatelevize.cz).

Nová kampaň „Dokonale vyhladí i hluboké vrásky a s nimi i nás“ 
umístěná v prostředcích MHD a na webových stránkách SZ
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Testování botoxu

Ochránce zvířat po celém světě potěšila 
zpráva o schválení alternativní metody k tes-
tování botoxu. Jedná se o buněčné testování 
in vitro bez použití zvířat, metodu schválilo 
Švýcarsko a následně i většina zemí EU. 
Metoda může být používána pro testování 
produktů společnosti Allergan s botulotoxi-
nem: Botox®, BOTOX® Cosmetic a Vista-
bel®. Švýcarsko a EU tímto krokem následují 
nedávné schválení testu USA a Kanadou.

Tradiční test na zvířatech, požadovaný pro 
každou šarži všech botulinových produktů, 
používá myši a je koncipován jako test LD 50 
(test poloviční smrtelné dávky). Cílem tohoto 
velmi krutého testu je stanovení dávky, při 
které zemře 50 % myší vystavených působení 
testované látky. Zvířatům je toxin injekčně 
vstříknut do dutiny břišní a poté se tři dny sle-
duje, zda na účinky toxinu uhynula, nebo zda 
vykazují signály, že v krátké době uhynou.

Společnost Allergan prohlásila, že tento nový 
test jí umožní během tří let snížit testování 
výrobků BOTOX®, BOTOX® Cosmetic a VISTA-
BEL® na zvířatech až o 95 %, v Evropě o 100 %. 
Pomozte nám přesvědčit ostatní výrobce, aby 
se taktéž testování botoxu na zvířatech vzdali 
– na stránce www.pokusynazviratech.cz/
botox.htm najdete vzorové protestní dopisy 
a další informace.

Nové internetové stránky 
o etickém vzdělávání

Na začátku roku byla spuštěna nová  
verze internetových stránek InterNICHE 
(Mezinárodní sítě pro humánní vzdělávání) 
www.interniche.org. Stránky se věnují alter-
nativním metodám ve vzdělávání v lékařských, 
veterinárních a biologických vědách. 
Na stránkách je k dispozici rozsáhlá databáze 
alternativních metod a databáze studií, které 
souvisí s humánním vzděláváním. Stránky 
jsou přeloženy do mnoha jazyků včetně  
češtiny.

V únoru přinesl článek na toto téma také časopis 
Ekolist. Na článku, který si můžete přečíst 
na stránkách www.ekolist.cz, spolupracovala 
Svoboda zvířat.

Celosvětová kampaň proti 
testování kosmetiky na zvířatech

V březnu byla zahájena nová celosvětová kam-
paň Cruelty Free International (CFI) s cílem 
ukončení testování kosmetiky na zvířatech 
ve všech zemích světa.

Kampaň zahájil britský herec Ricky Gervais, 
který prohlásil: „Je mi potěšením spustit CFI, 
celosvětovou kampaň za ukončení testování kos-
metiky na zvířatech. Ve většině zemí světa je 
toto testování legální. To znamená, že tisíce zví-
řat stále umírají například kvůli novým šampó-
nům. Nutně potřebujeme zákaz tohoto krutého 
a zbytečného utrpení.“

I přes pokrok v některých zemích a v některých 
kosmetických společnostech přes 80 % zemí 
stále dovoluje používat v krutých testech zvířata, 
například králíky a morčata. Iniciativu CFI, která 
se má stejnojmenné kampani věnovat, založila 
britská organizace BUAV. Plánuje pracovat s vlá-
dami, regulačními úřady, společnostmi a partner-
skými organizacemi po celém světě.

Více informací o kampani CFI najdete na  
www.crueltyfreeinternational.org. Připojit se také 
můžete ke skupině na Facebooku na adrese  
www.facebook.com/CrueltyFreeInternational.
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Putovní výstava

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

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

Připravila: Barbora Večlová 
(pokusy@svobodazvirat.cz)

Mezi společnosti, které se naopak obchodu s pri-
máty zatím nevzdaly, patří např. Air France, Air 
China nebo Vietnam Airlines.

Pošlete prosím e-mail dalším aerolinkám, které 
opice stále přepravují – vzorový dopis a kontakty 
najdete na stránkách BUAV v(www.buav.org).

Šetření britské organizace BUAV přineslo důkazy 
o utrpení opic na farmách v Laosu. Některé opice 
byly nalezené mrtvé ve svých klecích, jiné byly 
velmi vyhublé a trpěly ztrátou srsti či byly zra-
něné. Některá ze zvířat byla pravděpodobně 
odchycena ve volné přírodě. Podmínky a zachá-
zení s primáty na chovných farmách jsou v roz-
poru s mezinárodně přijímanými pravidly. Primáti 
jsou z Laosu prodáváni společnostem v Číně 
a Vietnamu, odkud jsou přepravováni do pokus-
ných laboratoří ve Spojených státech a v Evropě. 
BUAV apeluje na CITES (Úmluva o mezinárodním 
obchodu s ohroženými druhy), aby přijala opat-
ření proti rostoucímu obchodu s primáty v jihový-
chodní Asii. Makak jávský (Macaca fascicularis) 
zapsaný v přílohách CITES, je savec, se kterým se 
v současné době obchoduje nejvíce.

Mezinárodní obchod s primáty v jihovýchodní Asii 
od roku 2004 rapidně vzrostl – mezi roky 1999–
2003 bylo vyvezeno přes 119 tisíc opic, v letech 
2004–2008 to už bylo více než 261 tisíc opic.

Prosím napište dopis úředníkům z Ministerstva 
zemědělství Laosu a požádejte je o uzavření 
farem s opicemi. Vzorový dopis a kontakty 
najdete na také na stránkách BUAV. Děkujeme.

Primáti

Letecké společnosti TAM Airlines a Hainan Air-
lines v únoru oznámily, že už nadále nebudou 
přepravovat opice do pokusných laboratoří.

TAM Airlines je největší brazilská a jihoame-
rická letecká společnost. Britská organizace 
BUAV (Britská unie za zrušení pokusů na zví-
řatech) na začátku února odhalila plán této 
společnosti přepravit kosmany z Brazílie 
do laboratoře ve Spojených státech. Násled-
kem kampaně, během níž organizace i jednot-
livci z celého světa kontaktovali tuto společ-
nost s žádostí o ukončení transportů opic 
do laboratoří, aerolinka začátkem února ozná-
mila, že přehodnotila své plány. Společnost 
má navíc nově ve svých stanovách, že nepře-
pravuje opice určené na výzkum.

Podobně vzal za své i plán společnosti Hainan 
Airlines přepravit opice z Číny do laboratoře 
v Kanadě. Na základě žádosti veřejnosti, aby 
se společnost přestala podílet na krutém 
obchodě s primáty, aerolinky nakonec pláno-
vaný let zrušily a rozhodly se přijmout závazek 
nepřepravovat ani v budoucnu opice určené 
na výzkum. Obě aerolinky se tak připojily 
na dlouhý seznam leteckých společností, 
které již primáty nepřevážejí. Jedná se např. 
o společnosti British Airways, Delta Airlines, 
China Airlines, Eva Air, South African Airlines, 
Alitalia, Czech Airlines, United Airlines, Ameri-
can Airlines a Lufthansa.

© Attila Jandi | Dreamstime.com
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Řecká organizace 
GAWF (Greek Ani-
mal Welfare Fund) 
začala bojovat 
proti vystupování 
tzv. cirkusových 
zvířat v roce 2006, 
společně s mnoha 
dalšími subjekty 
aktivně vyvíjela 
tlak na řeckou 
vládu a sou-
časně informovala 
veřejnost o týrání 

zvířat v cirkusech. Za tuto dobu se GAWF poda-
řilo shromáždit 15 000 podpisů podporujících 
zákaz a předložit je příslušnému ministerstvu.

V roce 2007 vypracovala právní poradkyně paní 
Lasmi Papatheodorou ve spolupráci s GAWF 
návrh zákona týkajícího se zákazu vystupování 
zvířat v cirkusech, který předložila řeckému mini-
sterstvu zemědělství.

Organizace GAWF dosáhla tímto zákazem 
v ochraně zvířat velkého vítězství. Věříme, že se 
další evropské země budou tímto revolučním kro-
kem inspirovat a že Řecko nebude poslední 
evropskou zemí, která podobný zákaz přijala. 
Zákaz vystupování divokých zvířat v cirkusech 
platí např. v Rakousku či Velké Británii.

Návštěvy zvěřinců

Pravidelně navštěvujeme cirkusové zvěřince. 
Situace v nich je z pohledu ochrany zvířat značně 
neuspokojivá. V cirkusech nejvíce trpí zvířata 
volně žijící, která nejsou domestikovaná a nejsou 
tedy zvyklá na klece, řetězy, náhubky, kotce… 
Jedná se např. o medvědy, kočkovité šelmy, slony, 
krokodýly a další. Při některých našich návště-
vách zvěřinců byla zvířata bez vody, bez možnosti 
úkrytu, nebo dokonce bez možnosti udělat krok. 
V případě zjištění pochybení podáváme podněty 
Veterinární správě k přešetření, zda se nejedná 
o porušení Zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Připravila: Hana Fojtíková 
(cirkusy@svobodazvirat.cz)

I v druhé polovině školního roku jsme pokra-
čovali s výukou ekovýchovných programů 
na mateřských, základních i středních školách 
v Plzni a okolí. Ekovýchovu nově také nabí-
zíme organizacím pracujícím s mládeží.

Pro 1. stupeň ZŠ jsou připraveny tři programy: 
„Zvířátka u nás doma aneb umíme se o ně sta-
rat“, „Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam 
žije“ a „Zvířátka a zábava aneb chodíte do cir-
kusu a zoo“. Pro 2. Stupeň ZŠ jsou určeny 
také 3 programy: „Zvířata jako součást průmy-
slu“, „Zvířata na farmě“ a „Zvířata v cirkusech 
a zoo.“ Díky našim hodinám se děti mohou 
zábavnou formou seznámit s potřebami svých 
„domácích mazlíčků“, chovem exotických 
i hospodářských zvířat v zajetí či využíváním 
zvířat za účelem testování kosmetiky.

Všechny ekovýchovné programy lze absolvo-
vat také v anglickém jazyce. Více informací 
najdete na www.svobodazvirat.cz/kampane/
ekologicka-vychova.htm.

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

Kampaň

Cirkusy
bez zvířat
Řecko zakázalo veřejné 
vystupování cirkusů se zvířaty

Řecko přijalo jako první země v Evropě celo-
plošný zákaz vystupování zvířat v cirkusech. 
Zákaz se týká jakýchkoliv zvířat, včetně 
domestikovaných, jako jsou psi, kočky, nebo 
koně, a platí pro všechny druhy vystoupení, 
přehlídek a podobných aktivit. To znamená, 
že pokud chce cirkus v Řecku vystupo-
vat, nesmí mít žádná zvířata.

Ekovýchovné programy
© Dtguy | Dreamstime.com
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zace HSI (The Humane Society International) 
a EIA (Environmental Investigation Agency) 
a následnou petici podepsalo přes 200 000 
lidí z celého světa. „Prodej přes internet je 
nyní významnou hrozbou pro ohrožené druhy 
a my důrazně vyzýváme všechny ostatní inter-
netové společnosti prodávající podobné pro-
dukty, aby následovaly příkladu Amazonu,“ 
uvedla Clare Perry, vedoucí kampaně EIA.

Zdroj: www.ecorazzi.com

Austrálie / Indonésie

Australská vláda dala loni druhou šanci 
transportu živých zvířat do Indonésie, 
navzdory hlasům pro jeho úplný zákaz. 
Obavy veřejnosti se potvrdily, když byl zve-
řejněn záznam z indonéské Jakarty. Přestože 
vláda slibovala přísnější kontrolu a nová 
opatření, záběry pořízené na třech různých 
jatkách ukazují otřesné zacházení se zvířaty 
a porušování základních norem pracovníky 
jatek, včetně neověřování, zda jsou poražená 
zvířata skutečně mrtvá. Videozáznam doka-
zuje, že Austrálie nedokáže účinně ochránit 
vyvážená zvířata, zejména v zemích, které 
nemají žádné zákony proti jejich týrání. Aus-
tralská organizace na ochranu zvířat Animals 
Australia a znepokojená veřejnost nyní vyzý-
vají vládu k ukončení vývozu živých zvířat 
do Indonésie.

Zdroj: www.animalsaustralia.org

Velká Británie

Přes odpor veřejnosti a navzdory petici s více 
než 100 000 podpisy schválila britská vláda 
pro rok 2012 vybíjení jezevců ve dvou krajích. 
Tím se má údajně zamezit šíření chorob, 
ovšem odborné studie ukazují, že toto kruté 
opatření snižuje riziko nemocí minimálně, 
a v některých případech ho dokonce zvyšuje. 
Navíc plošné vraždění jezevců a volné licence 
na jejich odstřel zaručují, že zahynou pře-
vážně zcela zdravá zvířata. V některých oblas-
tech by populace jezevců mohla klesnout až 
o 70 %. Návrh je součástí vládního opatření 
proti tuberkulóze skotu. Podle odborníků 
i ochránců zvířat je ale mnohem efektivnějším 

Jižní oceán

Neziskové organizaci Sea Sheperd se tuto sezónu 
podařilo před japonskými velrybáři zachránit životy 
768 velryb. V rámci operace Divine Wind pronásle-
dovali japonskou velrybářskou flotilu 17 000 mil 
oceánem a zabránili jí v zabití velké části z 1 035 
plánovaných velryb, z nichž některé patří mezi 
ohrožené druhy. Velrybářům se tak podařilo naplnit 
kvóty pouze z 26 % a sezóna byla ukončena o dva 
týdny dřív. Sea Sheperd se už 8. sezónu snaží pří-
mými akcemi chránit velryby v Jižním oceánu 
pomocí flotily lodí Steve Irwin, Bob Barker a Brigitte 
Bardot. Japonští velrybáři na organizaci dokonce 
podali neúspěšnou žalobu u amerického soudu.

Zdroj: www.seasheperd.org

Svět

Amazon.com na svých stránkách v tichosti zaká-
zal prodej velrybího, delfíního a žraločího masa 
poté, co na tuto skutečnost upozornily organi-

Zajímavosti ze světa

© Ian Walker | Dreamstime.com
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Nový film o chovu prasat

V informačních centrech Svobody zvířat v Plzni 
a Praze je nyní možné půjčit si britský film Pig 
Business. Film ukazuje přeměnu chovu prasat 
v intenzivní výrobu. V jejím důsledku dochází 
ke zneužívání zvířat, znečišťování životního pro-
středí, ohrožení lidského zdraví prostřednictvím 
antibiotik, která jsou zvířatům ve velké míře 
podávána, a ničení tradičních malých farem. Film 
trvá 58 minut a je opatřen českými titulky.

Film najdete i na www.pigbusiness.co.uk/the_film.

Všechny knihy a filmy z naší knihovny půjčujeme 
zdarma, na dobu max. 60 dnů.

Soutěž o nejlepší veganský recept

Pro členy Svobody zvířat jsme vyhlásili soutěž 
o nejlepší veganský recept. Soutěž byla ukon-
čena v červnu a vítěze zveřejníme v dalším čísle 
našeho Zpravodaje, kde budou otištěny tři 
vítězné recepty. Veganství je životní styl, který 
se snaží o vyloučení všech forem zneužívání 
a krutosti ke zvířatům – pro jídlo, oblečení 
a další účely. Podporuje rozvoj a využívání alter-
nativ bez krutosti ve prospěch lidí, zvířat a život-
ního prostředí.

Infostánky Svobody zvířat

11. května jsme se zúčastnili Veletrhu nezisko-
vých organizací, pořádaný nadací Fórum 2000. 
Účastnilo se jej téměř 200 vystavujících organi-
zací. 5. června jsme byli součástí Ekofestivalu, 
který každoročně pořádá Zelený kruh, 9. června 
jste nás mohli potkat dokonce na dvou místech 
– na festivalu Velká výzva na Letné a na vegeta-
riánském pochodu Veggie Parade. 22. května 
a 21. června jsme také uspořádali infostánky 
v centru Prahy. Několik infostánků proběhlo 
také v Plzni.

Rajčatová polévka s bazalkou

Ingredience: 8 rajčat, 8 hrnků rajčatové šťávy, 
30 lístků čerstvé bazalky, 2 hrnky kokosového 
mléka, 1 hrnek rostlinného másla, sůl a pepř

Postup
Rajčata oloupejte, zbavte jadérek a nakrájejte 
na kostičky. Smíchejte s rajčatovou šťávou 
a na mírném ohni vařte 30 minut. Přidejte bazalku 
a rozmixujte. Vařte dále na mírném ohni a přimí-
chejte kokosové mléko a máslo. Na mírném ohni 
míchejte, dokud se máslo nerozpustí. Nepřivádějte 
k varu. Dokořeňte solí a pepřem podle Vaší chuti.

www.vegancoach.com

řešením pečlivější kontrola pohybu skotu, kvalit-
nější testování a očkování jezevců. K této vhod-
nější metodě se s pozitivními výsledky nedávno 
přiklonili například ve Walesu.

Zdroj: www.rspca.org.uk

Španělsko

Molins de Rei se začátkem roku 2012 připojilo 
k šedesátce dalších španělských měst, která 
zakázalá cirkusy se zvířaty. Vedení města podpo-
řilo snahu španělské organizace na ochranu zví-
řat Asociación Animalista Libera a zakázalo veš-
kerá vystoupení, která používají divoká zvířata.

Zdroj: www.peta.org

Připravila: Daniela Dušková

Události
ve Svobodě zvířat

Veganský recept

© Nitr | Dreamstime.com
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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, 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 automaticky 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.

Infocentra Svobody zvířat

Navštivte naše infocentra v Praze a Plzni. 
Po stěhování do nových prostor se veřejnosti 
v březnu znovu otevřelo infocentrum v Praze. 
Najdete ho na adrese Bořivojova 108. Ote-
vřeno má každé pondělí od 16 do 19 hodin. 
V Plzni (Koterovská 84) k nám můžete zavítat 
každou středu mezi 14–18 hodinou.

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

Více informací najdete na www.svobodazvi-
rat.cz/o-nas/informacni-centra.htm.

Pro členy Svobody zvířat platí 
10% sleva na všechno prodejní 
zboží. Nákupem výrobků 
z našeho E-shopu podpoříte 
činnost naší organizace.

Další výrobky naleznete 
na www.svobodazvirat.cz.

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. 
Členství ve Svobodě zvířat nyní přináší další vý- 
hodu – 10% slevu v e-shopu www.kosmetika-bio.cz. 
Obchod prodává např. přírodní kosmetiku Aubrey 
Organics, která vlastní certifikát HCS. Více infor-
mací nejen o členství, ale i o dalších možnostech 
zapojení do ochrany zvířat naleznete na tomto 
odkazu: www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/.

Členství můžete také darovat. Nabízíme Vám 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 pod-
pory je nastavení měsíčního 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 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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