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Vytištěno na recyklovaném papíru

Milé čtenářky, milí čtenáři,

vítáme Vás u nového čísla našeho čtvrtletního 
Zpravodaje. Letošní podzim byl nabitý událostmi 
ze světa ochrany zvířat. 1. října jsme oslavili Svě-
tový den vegetariánů, 1. listopadu následoval 
Světový den veganů. Koncem listopadu jsme pak 
představili novou kampaň „Ukažte to vládě“ 
zaměřenou na problematiku českých kožešino-
vých farem, která vzbudila velký ohlas u veřej-
nosti. Pevně věříme, že pomůže odstartovat 
konec těchto krutých chovů. Kromě těchto udá-
lostí Vám samozřejmě představíme i novinky ze 
světa a několik vánočně laděných veganských 
receptů.

Závěrem bychom Vám jménem Svobody zvířat 
rády poděkovaly za podporu v uplynulém roce 
a popřály klidné svátky i konec roku 2012.

Lenka Hecová a Lucie Moravcová

Zahájili jsme novou 
kampaň Ukažte  
to vládě! Více  
se o ní dočtete 
na stránách 4–5.

Vybráno z obsahu

V Bruselu proběhlo 
setkání členů 
Evropské koalice 
za ukončení pokusů 
na zvířatech. Další 
detaily najdete 
v textu o kampani 
Za nahrazení 
pokusů na zvířa-
tech na stranách 
7–9.

Upečte si 
k Vánocům voňavé 
perníčky. Jak  
na to, zjistíte 
ve Vegetarián-
ských receptech 
na stranách 13 
a 14.
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ria. 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 kance-
láři SZ, která je zároveň hlavním sídlem organi-
zace.

SZ spolupracuje s českými i zahraničními organi-
zacemi na ochranu zvířat, které sledují podobné 
cíle. V rámci mezinárodní spolupráce je SZ čle-
nem RSPCA (Královské společnosti pro ochranu 
zvířat), WSPA (Světové společnosti na ochranu 
zvířat), FFA (Aliance za módu bez kožešin), END-
CAP (Evropská síť za ukončení držení volně žijí-
cích zvířat v zajetí) a ECEAE (Evropské koalice 
za ukončení pokusů na zvířatech). Vedle těchto 
organizací spolupracuje s mnoha dalšími zahra-
ničními 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 veteri-
nární správou, Ministerstvem zemědělství a Mini-
sterstvem životního prostředí.

Zhruba 40 % příjmů tvoří granty, které jsou určeny 
na specifické projekty a pochází od českých 
i zahraničních nadací či mezinárodních organi-
zací. Dalších 15 % příjmů získává SZ jako pří-
spěvky od zahraničních organizací na ochranu 
zvířat (FFA, RSPCA, PRO TIER, BUAV, WSPA). 
40 % představují příjmy od drobných dárců 
a zhruba 5 % získává SZ z prodeje propagačních 
předmětů a z organizování benefičních akcí. SZ 
nepřijímá peníze od firem, které profitují z využí-
vání zvířat.

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

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

SZ pořádá odborné konference, besedy, 
výstavy, infostánky, promítání dokumentár-
ních filmů, ochutnávky veganských jídel atd. 
V rámci osvětových kampaní vydává letáky, 
brožury, plakáty i filmové dokumenty. V sou-
časné době se SZ soustředí především 
na kampaně za ukončení chovu tzv. kožešino-
vých zvířat, za nahrazení pokusů na zvířatech 
a za zákaz vystupování divokých zvířat v cirku-
sech. Velkou váhu přikládá ekologické 
a etické výchově – její lektoři úspěšně před-
náší o ekologii a ochraně zvířat na základních, 
středních a vysokých školách i dalších veřej-
ných místech. V rámci kampaní organizuje SZ 
petiční akce, demonstrace, připomínkuje 
návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se 
ochrany zvířat, vypracovává z hlediska 
ochrany zvířat příznivější návrhy, jedná 
s úřady, zúčastňuje se správních řízení, lobuje 
atd. V rámci propagace kosmetiky a pro-
středků pro domácnost netestovaných na zví-
řatech SZ uděluje mezinárodní certifikáty 
Humánní kosmetický standard a Humánní 
standard pro prostředky pro domácnost čes-
kým společnostem, které splňují daná krité-

Svoboda zvířat
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(norci, lišky, činčily) klasifikována jako „hos-
podářská“. Všechny chovy jsou také pravi-
delně kontrolované příslušnými Krajskými 
veterinárními správami, které zde však 
v posledních letech nikdy neshledaly žádná 
pochybení.

V roce 2010 jsme zveřejnili podobné záběry 
a podali jsme podnět k prošetření na pří-
slušné úřady. Úřady tehdy bohužel nezjistily 
žádná porušení Zákona na ochranu zvířat 
proti týrání. Zvířata na českých farmách tedy 
trpí v mezích zákona. Myslíme si, že nastal 
čas tuto situaci změnit…

Kožešinové farmy je nutno zavřít

Kožešinové farmy jsou již v několika evrop-
ských zemích zakázány (např. ve Velké Británii, 
Chorvatsku nebo Rakousku). Vědecké studie 
i příklady z praxe dokazují, že na farmách nelze 
uzpůsobit životní podmínky pro většinou divoká 
zvířata tak, aby byly dodrženy jejich základní 
potřeby. Například v Německu došlo na základě 
studia životní pohody těchto zvířat k takovému 
zpřísnění podmínek, které vedlo k postupnému 
uzavírání farem, jelikož chov tzv. kožešinových 
zvířat se zde přestává vyplácet.

V dnešní době se zvířata zabíjejí hlavně kvůli 
lemům oblečení, tzv. trimům, a existují velmi 
kvalitní alternativy pravých kožešin. Nevidíme 
proto důvod, proč by měla být zvířata zby-
tečně trápena a zabíjena jen kvůli nahraditel-
ným módním rozmarům.

Kampaň

Ukažte to vládě!
Nové záběry z českých 
kožešinových farem

Koncem listopadu jsme spustili novou kampaň 
„Ukažte to vládě“. V rámci kampaně jsme zveřej-
nili šokující záběry získané na šesti českých kože-
šinových farmách. Na videu a fotografiích je 

možné spatřit klasické „nešvary“ těchto chovů: 
zraněná či ochrnutá zvířata, norky s okousanými 
či chybějícími ocasy, agresivní chování jedinců 
po stresujícím životě v malých strohých klecích, 
pohybové stereotypie (tj. neustále se dokola opa-
kující bezúčelné pohyby, označované odborníky 
jako znaky špatné životní pohody zvířat), 
extrémně malé klece plné výkalů nebo zrezivělé 
nádoby na vodu, často prázdné. Záběry dokazují 
absolutní ignoraci jakýchkoli potřeb těchto zvířat.

Všechny tyto chovy jsou schválené v rámci platné 
legislativy ČR, v níž jsou tzv. kožešinová zvířata 
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umíralo dny v otřesných podmínkách a bolestech 
jen proto, abych vypadala dobře, nebo umíralo 
třeba i humánně, nicméně tak jako tak pro můj 
marnivý a sobecký zájem. Kožešinu nemám a už 
vím, že mít nikdy nebudu.“

Také zpěvačka Marta Kubišová byla záběry šoko-
vána: „Lituji zvířata, která jsou ještě v dnešní 
době chována kvůli výrobě okrasných kožichů. 
Nechápu lhostejnost lidí, kteří tento masakr pod-
porují. Vždyť dnes už je možné pořídit si imitaci 
jakékoliv kožešiny bez utrpení zvířat.“

Ke kampani se vyjádřila i zpěvačka Petra Čer-
nocká: „Zdá se, že je to stále dokola o hamižnosti 
chovatelů a netečnosti příslušných ministerských 
úředníků, kteří by se touto problematikou měli 
zabývat. Existují důkazy v jakých podmínkách zví-
řata žijí, existují příklady, jak se s těmito problémy 
vypořádaly kulturnější země, než je ta naše, 
a naštěstí existují i organizace, které znova 
a znova nepřestávají apelovat na příslušných mís-
tech, aby se s tím konečně něco udělalo. Lidem, 
kteří se rozhodli věnovat tolik energie pro boj 
za přirozená práva našich zvířecích spoluobyvatel 
této planety, je třeba poděkovat a především je 
podpořit svým hlasem.“

Více informací najdete na www.protisrsti.cz  
či www.ukaztetovlade.cz

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

Ukažte to vládě!

Spolu se záběry jsme 
spustili novou kam-
paň s názvem 
„Ukažte to vládě!“. 
Jejím cílem je vyvi-
nout tlak na zodpo-
vědné vládní činitele 
a přimět je k zahájení 
řešení tohoto neko-
nečného problému. 
Ze stránek www.
u ka z te tov l a d e . c z 
můžete velmi jedno-
duchým způsobem 
poslat e-mail ministru 
zemědělství a žádat 

po něm přijetí zákazu chovu těchto zvířat 
na území ČR. E-mail se v kopii odešle i řediteli 
Státní veterinární správy a předsedovi Zeměděl-
ského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Na stránkách si také můžete stáhnout petici 
za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR, kte-
rou je zapotřebí vytisknout, podepsat a zaslat 
na adresu plzeňského infocentra Svobody zvířat. 
Protestní e-mail již v době uzávěrky čísla tohoto 
Zpravodaje (k 9. 12. 2012) odeslalo přes 18 600 
občanů a občanek ČR.

Kampaň podpořily 
i známé osobnosti

Naši kampaň podpořily i známé osobnosti. Mode-
rátorka Lejla Abbasová po zhlédnutí záběrů 
napsala: „Nejsem typ, který nosí kožešiny. Ale 
nejsem ani typ, který by přemýšlel nad týráním 
„kožešinových“ zvířat, nebo se dokonce aktivně 
zúčastňoval kampaní proti nošení kožešin. Vzpo-
mínám si, že jsem kdysi viděla fotografie, kde 
byla vidět různě zohyzděná zvířata z chovů. 
Musím přiznat, že ani poté jsem nijak zvlášť nad 
touto tématikou nepřemýšlela. Dokud jsem nevi-
děla video, které mi poslala organizace Svoboda 
zvířat a které mnou hluboce otřáslo. Nevím, jestli 
je taková praxe při chovu „ kožešinových“ zvířat 
běžná, či je tohle extrémní příklad. Já osobně 
bych nikdy nechtěla přemýšlet nad tím, jestli 
kožešinu, kterou nosím, mám ze zvířete, které 

Plakát k probíhající kampani

Kampaň podpořila i herečka Jaroslava Obermaierová
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mace o projektu. Je k dispozici jak v elektro-
nické, tak v tištěné verzi. 

Obchod bez kožešin

Obchod bez kožešin je mezi-
národní program, který byl 
zahájen v rámci Aliance 
za módu bez kožešin v roce 
2006. Pro účast v tomto programu 
jsou oslovováni prodejci, návrháři 
a výrobci oděvů a doplňků, kteří se díky pro-
jektu mohou připojit k mezinárodní síti firem 
odmítajících kožešinovou módu. Seznam 
těchto firem je zveřejňován ve všech zúčast-
něných zemích a zákazníci mohou díky logu 
Obchod bez kožešin ihned poznat, zda jejich 
oblíbený obchod podporuje, nebo odmítá 
krutý a zbytečný obchod s kožešinami. 

Více informací najdete 
na www.obchodbezkozesin.cz

Putovní výstavy

V současné době zapůjčujeme 5 různých 
výstav soutěže Designem proti kožešinám 
z let 2007 až 2011 (každá z nich obsahuje cca 
15 soutěžních plakátů formátu A2 či A3). Pla-
káty je možné zkombinovat s výstavou Proti 
srsti, která obsahuje celkem 8 bannerů 
s informacemi o způsobech chovu a welfare 
(životní pohodě) těchto zvířat, o legislativě 
v různých zemích, ale i tom, jak se můžete 
aktivně zapojit do jejich ochrany. Všechny 
výstavy jsou putovní a dají se velmi snadno 
zavěsit. Máte-li zájem o umístění výstav 
ve Vašem městě, kontaktujte nás!

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

Kampaň

Proti srsti
Podzimní setkání 
Aliance za módu bez kožešin

V říjnu jsme se zúčastnili pravidelného zasedání 
Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alliance, 
FFA), na němž se sešlo více než 20 představitelů 
organizací na ochranu zvířat z celého světa. 
Na setkání se předávají zkušenosti z různých 
kampaní, řeší se globální problémy kožešinového 
průmyslu či lokální témata, která trápí jednotlivé 
státy. Aliance se též rozrostla o tři nové organi-
zace působící v Asii.

FFA v současné době sdružuje 35 organizací 
na ochranu zvířat z různých světových konti-
nentů. Jejím posláním je ukončit zabíjení zvířat 
kvůli kožešinám. Svoboda zvířat je jejím členem 
již od roku 2003. FFA je vyhlašovatelem mnoha 
mezinárodních projektů, mezi kterými můžeme 
jmenovat například mezinárodní výtvarnou sou-
těž Designem proti kožešinám nebo program 
Obchod bez kožešin. Oba projekty v rámci ČR 
koordinuje Svoboda zvířat.

Tištěný seznam obchodů 
bez kožešin

Vydali jsme nový letáček obsahující seznam 
obchodů zapojených do programu Obchod bez 
kožešin a dostupných v České republice. Materiál 
obsahuje kromě seznamu také stručné infor-

Celkem je nyní do projektu zapojeno přes 200 obchodníků z celého světa.
Jejich kompletní, pravidelně aktualizovaný seznam najdete 
na www.obchodbezkozesin.cz.

Partnerem programu je internetový magazín o módě salon.cz

Seznam společností zapojených do programu 
Obchod bez kožešin dostupných v ČR

Adolfo Dominguez (www.adolfodominguez.com) 

Dresses Only (www.dressesonly.nl)*

Esprit (www.esprit.com)

Etnies (www.etnies.com)*

gsus sindustries (www.g-sus.com)* 

H&M (www.hm.com/cz)

Helly Hansen (www.hellyhansen.com)

Jack Wolfskin (www.jack-wolfskin.com)

Ladies Furs (www.ladiesfurs.com)

Lindex (www.lindex.com/cz)

Marks and Spencer (www.marks-and-spencer.cz)

Next (www.next.co.uk)

O‘Neill (www.oneill.com)*

Sage & Ivy (www.sageandivy.com)*

Sandwich (www.sandwich.eu)

STAT Divisions (www.statdivisions.com)*

Tops Only (www.topsonly.nl)*

Topshop (www.topshop.com)*

* V ČR dostupné pouze prostřednictvím internetových obchodů.

www.obchodbezkozesin.cz | www.furfreeretailer.com

OBCHOD BEZ KOŽEŠIN
Mezinárodní projekt 
pro zodpovědné 
obchodníky
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roce, a sestavila seznam 10 nejhloupějších 
pokusů na zvířatech za rok 2011. Chce tak pou-
kázat na to, jak výzkum na zvířatech skutečně 
vypadá.

Tyto pokusy ukazují, jak je s penězi amerických 
daňových poplatníků a životy zvířat lehkovážně 
plýtváno na výzkumy, které pokroku v medicíně 
ničím nepřispívají.

Mezi zveřejněnými pokusy najdeme například 
experiment, při němž vědci zjistili, že laboratoře 
jsou pro opice stresujícím prostředím, což je 
samozřejmě známo už několik desetiletí. Výsled-
kem jiného pokusu bylo, že křečci, kteří dostávali 
omezené množství potravy, dávali krmení před-
nost před sexem a vytvářeli si zásoby potravy. Jiný 
pokus zase nezkoumal nic jiného než nakažlivost 
zívání u šimpanzů. Nikoho také asi nepřekvapí, že 
potkani, kterým vědci uměle způsobili artritidu, 
běhali méně a s obtížemi.

Jak dokazuje několik podobných analýz Evropské 
koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), 
situace v Evropě je velmi podobná, i zde probíhají 
naprosto nesmyslné a zbytečné pokusy.

Podrobnosti o všech deseti nejhloupějších  
pokusech si můžete přečíst v novinkách  
na www.pokusynazviratech.cz.

Setkání členů ECEAE

V polovině října jsme se v Bruselu zúčastnili mee-
tingu Evropské koalice za ukončení pokusů 
na zvířatech (ECEAE). Ten se koná pravidelně 
dvakrát ročně a diskutuje se na něm o dalším 

Kampaň

Za nahrazení
pokusů na zvířatech
Testování kosmetiky

Petici „Ne kruté kosmetice“, která má za cíl ukon-
čit prodej kosmetiky a toaletních potřeb nově 
otestovaných na zvířatech v Evropské unii, pode-
psalo již přes 246 tisíc lidí. Petici je stále možné 
podepsat na stránce www.nocruelcosmetics.org.

Deset nejhloupějších pokusů v USA

Americká organizace na ochranu zvířat In 
Defense of Animals (IDA) zkoumala pokusy 
na zvířatech, které proběhly v USA v loňském 

Řekněte NE Air France!

Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířa-
tech (www.eceae.org), jejímž členem je i Svo-
boda zvířat, v létě spustila kampaň proti transpor-
tům primátů do laboratoří aerolinkou Air France. 
Jedná se o jedinou velkou leteckou společnost 
v Evropě, která primáty do laboratoří stále ještě 
přepravuje.

Opice pocházejí ze zemí jako je Mauritius, Čína, 
Vietnam, Kambodža a Barbados. Jsou buď odchy-
ceny ve volné přírodě nebo jsou ve velkých 
počtech odchovávány v chovných zařízeních. 
Následně jsou odděleny od svých rodinných sku-
pin, umístěny do malých dřevěných beden a pře-
váženy na dlouhé vzdálenosti jako zboží, většinou 
při pasažérských letech. Během přepravy zvířata 
trpí nedostatečnou ventilací, nadměrným hlukem 
a rozdíly teplot. Při zpoždění letadel se problémy 
ještě zhoršují.

Mnoho leteckých společností se po protestech 
veřejnosti tohoto krutého obchodu vzdalo. 
Pomozte nám přesvědčit i Air France a podepište 
prosím internetovou petici. Odkaz na ni naleznete 
v novinkách na www.pokusynazviratech.cz.
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Společnost 
Ecover získala 
certifikát HHPS

Výrobce řady ekologických čisticích pro-
středků společnost Ecover byla po mnoha 
letech jednání v říjnu schválena v rámci 
Humánního standardu pro prostředky pro 
domácnost (HHPS). Ten zaručuje, že společ-
nost se žádným způsobem nepodílí na testo-
vání svých výrobků ani složek na zvířatech. 
Proto ani žádný z dodavatelů společnosti 
nesmí složky, které Ecover používá, na zvířa-
tech testovat. Dodržování všech kritérií je 
přísně kontrolováno při pravidelných auditech.

Ecover prodává své výrobky ve 40 zemích 
světa a v České republice jsou tyto výrobky 
velmi dobře dostupné. Jedná se o celou řadu 
prostředků pro domácnost – od pracích 
prášků, aviváží a odstraňovačů skvrn, přes 
prostředky na mytí nádobí a univerzální čističe 
až po čističe na mytí oken a čističe WC. Výrobky 
jsou založeny na přírodních surovinách, jsou 
biodegradabilní a většina výrobků 
neobsahuje živočišné složky.

Seznam všech značek s certi-
fikátem HHPS (či HCS pro 
kosmetiku) najdete na webu 
www.netestovanonazviratech.cz.

V rámci meetingu proběhla i akce pro  
veřejnost. Na několika místech v Bruselu 
zazpíval sbor píseň na podporu kampaně  
Ne kruté kosmetice. Fotografie a klip  
z akce naleznete ve fotogalerii na stránkách 
www.svobodazvirat.cz.

postupu ve společných kampaních, vyměňují se 
zkušenosti z jednotlivých zemí atd. Tentokrát se 
zde sešlo asi 20 zástupců organizací z celé 
Evropy.

Část setkání byla věnována lobování v rámci kam-
paně NE kruté kosmetice, jejímž cílem je zacho-
vání termínu zákazu pro dovoz kosmetiky testo-
vané na zvířatech do EU v březnu 2013.

Pro europoslance jsme zorganizovali informační 
snídani, na níž si vyslechli několik přednášek 
o důležitosti zákazu a o dostupnosti alternativ-
ních metod pro testování kosmetiky. Následovalo 
předání petice Ne kruté kosmetice, kterou v té 
době podepsalo již téměř čtvrt milionů lidí, petič-
nímu výboru EU. Během dne se zástupci ECEAE 
také setkali s několika významnými úředníky 
Rady EU, Evropské komise a předsednictva EU. 
I my jsme absolvovali schůzku s jedním z českých 
europoslanců a diskutovali s ním o důsledcích 
případného zákazu.

8 www.svobodazvirat.cz
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Během prvních měsíců školního roku 2012/2013 
velmi výrazně vzrostl zájem ze strany základních 
i středních škol Plzeňského kraje o ekovýchovu. 
Naši lektoři odučili více než 100 ekovýchovných 
hodin a s řadou škol se domluvili na další spolupráci.

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 cirkusu 
a zoo“. Pro 2. Stupeň ZŠ jsou určeny také 3 pro-
gramy: „Zvířata jako součást průmyslu“, „Zvířata 
na farmě“ a „Zvířata v cirkusech a zoo.“ Díky 
našim hodinám se děti mohou zábavnou formou 
seznámit s potřebami svých „domácích maz-
líčků“, chovem exotických i hospodářských zvířat 
v zajetí či využíváním zvířat za účelem testování 
kosmetiky. Všechny ekovýchovné programy lze 
absolvovat také v anglickém jazyce.

Připravila: Petra Hefnerová 
(ekovychova@svobodazvirat.cz)

Až do 8. ledna se můžete na výstavu přijít podívat 
do Kulturního domu Akord v Ostravě.

Budeme rádi, pomůžete-li nám i s šířením infor-
mačních materiálů týkající se pokusů na zvířatech. 
Jedná se o seznam výrobků netestovaných na zví-
řatech, brožuru o testování na zvířatech a leták 
o testování Botoxu. K dispozici máme i plakáty.

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

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

InterNICHE oceněna 
společností Lush

InterNICHE (Mezinárodní 
síť pro humánní vzdělávání) 
letos obdržela cenu společ-
nosti Lush. Každoročně 
vyhlašovaná cena je určena pro vědce, aktivisty 
či organizace, které se významně podílejí 
na nahrazování pokusů na zvířatech.

InterNICHE cenu získala za svou práci v oblasti 
výuky a tréninku v použití alternativních metod 
ve vzdělávání, především v zemích bývalého Sovět-
ského svazu, jižní Ameriky a Afriky. Spolu s oceně-
ním organizace získala odměnu ve výši 25 tis. liber.

InterNICHE se dlouhodobě věnuje nahrazování 
pitev a pokusů na zvířatech ve vzdělávání, usiluje 
o kvalitní a zcela humánní výuku a další vzdělávání 
v lékařství, veterinární medicíně a biologických 
vědách. Partnerskou organizací je i Svoboda zvířat.

Mezi další oceněné patří např. italští vědci 
za jejich toxikologický výzkum bez využití pokusů 
na zvířatech, japonská organizace za úspěšnou 
kampaň, během níž se podařilo přesvědčit kos-
metickou společnost Shiseido, aby skončila 
s testováním na zvířatech či indická organizace 
na ochranu zvířat za lobování za lepší předpisy 
týkající se tzv. pokusných zvířat v Indii.

Putovní výstavy 
a informační materiály

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

Ve dnech 1. až 16. listopadu 2012 bylo možné 
výstavu shlédnout v Ekoporadně při Šmidinge-
rově knihovně ve Strakonicích. V rámci výstavy 
zde také proběhla beseda s názvem „Pokusy 
na zvířatech – nutné zlo?“ se socioložkou 
PhDr. Terezou Vandrovcovou.

Ekologická výchova
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Benefiční koncert

11. října  se v Plzni v Západočeské galerii konal 
benefiční koncert na podporu Sekce na ochranu 
koček. Na koncertu vystoupil Komorní sbor 
KOMÁR pod vedením Hany Bezděkové a hudební 
uskupení Ostré struny. Výtěžek akce byl použit 
na umisťovací výstavu koček.

Umisťovací výstava koček

20. října proběhl v Plzni již 10. ročník tradiční 
umisťovací výstavy opuštěných a toulavých 
koček. Z celkového počtu 55 koček a kocourů se 
podařilo najít nový domov pro 20 zvířat. Novinkou 
na akci bylo Kolo štěstí, jehož prostřednictvím 
bylo možné získat malý dárek pro právě vybrané 
zvíře na cestu do nového domova.

Sekce na ochranu
koček

Vegetariánský den

30. října se na Toulcově dvoře v Praze 10 konal 
9. ročník Vegetariánského dne, pořádaný Čes-
kou vegetariánskou společností. Jako vždy byl 
připraven zajímavý program, přednášky, pre-
zentace, ochutnávky vegetariánského jídla, 
ukázky vaření, prodejní i informační stánky. 
Na akci mimo jiné vystoupili Pavel Hub, který 
představil knihu Neber zvíře do úst, nebo Jan 
Šťastný, který se ve své přednášce pokusil 
vyvrátit některé mýty o vegetariánech a vega-
nech. Zaujalo i vystoupení Jana Müllera – mis-
tra světa v thajském boxu. V rámci Vegetarián-
ského dne proběhlo vyhlášení titulu vegetarián 
roku (Jan Čejka) a vegetariánská kniha roku 
(Neber zvíře do úst od Pavla Huba).

Ani letos na Vegetariánském dni nechyběla 
Svoboda zvířat se svým infostánkem. Sou-
částí programu navíc byla i přednáška Bar-
bory Bartuškové Večlové  o testování tabáko-
vých výrobků na zvířatech. Fotografie 
naleznete ve fotogalerii na našem webu nebo 
na stránkách www.vegspol.cz.

Vánoční nadílka pro kočky

V předvánočním čase bychom neměli zapomí-
nat ani na opuštěná zvířata. Dne 6. 12. 2012 
proběhl vánoční darovací den, v rámci něhož 
bylo možné přispět na opuštěné kočky. Mezi 
donesenými dary se objevily např. krmiva, 
pamlsky, stelivo hračky, pelíšky nebo deky. 
Dary byly použity především pro kočky 
v našich depozitech.

Více informací najdete na www.kocici.cz

Události
ve Svobodě zvířat
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Informační stánky

22. října  se na náměstí Republiky v Praze konal 
informační stánek Svobody zvířat. Kolemjdoucí 
na něm měli možnost získat informační materiály 
týkající se ochrany zvířat, shlédnout výstavu o tzv. 
kožešinových zvířatech, podepsat naše petice, 
vyfotit se do virtuální kampaně za cirkusy bez zví-
řat nebo si zakoupit zboží z našeho E-shopu.

chce svou nabídkou vyjít vstříc místním oby-
vatelům, jelikož značná část Indů jsou vegeta-
riáni, případně muslimové, kteří mají zapově-
zeno vepřové. V minulosti stavěla společnost 
menu v Indii převážně na kuřecím mase, ale 
teď se rozhodla změnit přístup a časem hodlá 
otevřít ještě další čistě vegetariánskou restau-
raci v severoindickém Kašmíru.

Zdroj: www.ecorazzi.com

Bhútán

Bhútánské ministerstvo zemědělství vydalo 
reformu, která zakazuje chovat slepice, husy, 
krůty, kachny a další drůbež v bateriových kle-
cích. Ptáci nesmí být umístěni v příliš těsných 
klecích, které jim brání v pohybu a v projevo-
vání jejich přirozeného chování. Zákon také 
požaduje, aby zvířata v klecích mohla hřado-
vat a měla možnost nerušeného odpočinku. 
Společnost HSI (Humane Society Internatio-
nal) doufá, že příkladu Bhútánu budou násle-
dovat i další státy

Zdroj: www.hsi.org

USA, New York

Městská rada v New Yorku se chystá hlaso-
vat o vyhlášce o vytvoření povinného registru 
osob, usvědčených z týrání zvířat. Tato 
vyhláška by měla pomoci ochránit zejména 
zvířata v útulcích před násilníky, kteří své 
činy často opakují. Návrh podal jeden ze 
členů městské rady za podpory národní 

Itálie

Nechvalně známá italská „farma“ Green Hill, 
která za otřesných podmínek chovala bígly 
určené k pokusům, byla s konečnou platností 
uzavřena. Mezinárodní organizace na ochranu 
zvířat OIPA (International Organization for Animal 
Protection) pomáhá s umisťováním zabavených 
zvířat do nových domovů. OIPA bude umístěné 
bígly dlouhodobě sledovat, aby se ujistila, že se 
psi dostali do zodpovědných rodin, které jim péčí 
vynahradí měsíce a roky strávené v těsných kle-
cích. OIPA zároveň upozorňuje veřejnost na to, že 
v Itálii a po celém světě se nachází tisíce zvířat 
čekajících v útulcích na adopci.

Zdroj: www.oipa.org

Indie

McDonald’s se v polovině příštího roku chystá 
otevřít vegetariánskou restauraci v severní Indii. 
Bude se jednat o vůbec první vegetariánské zaří-
zení tohoto řetězce na světě. Restaurace tak 

Zajímavosti ze světa

© Ying Feng Johansson | Dreamstime.com

© Ryan Beiler | Dreamstime.com
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neziskové organizace Animal Legal Defence 
Fund (Fond právní ochrany zvířat), která 
vede dlouhodobou celostátní kampaň 
za zavedení podobných registrů. V letošním 
roce byly podobné návrhy podány v devíti 
amerických státech.

Zdroj: aldf.org

Čína / Velká Británie

Ochráncům zvířat se podařilo zastavit obří 
projekt výstavby zařízení na „produkci“ husích 
jater v Číně. Společnost se sídlem ve Velké 
Británii plánovala postavit jednu z největších 
farem svého druhu na světě, s produkcí 1 000 
tun husích jater ročně, při které by padlo 
za oběť 8 milionů kachen a 2 miliony hus. Pro-
dukce husích a kachních jater zahrnuje 
nucené překrmování zvířat trubicí zavedenou 

až do žaludku, a to několikrát denně, dokud jim 
neonemocní játra a nezvětší se na desetináso-
bek původního objemu. Tato praktika se považuje 
za týrání zvířat a v některých státech, včetně 
České republiky, je zakázána. Úspěšnou kampaň 
založenou na spolupráci HSI a místních skupin 
na ochranu zvířat podpořil i britský herec Sir 
Roger Moore.

Zdroj: www.hsi.org

Nizozemí

Nová nizozemská vláda oznámila ve své koaliční 
smlouvě, představené veřejnosti 29. října, že 
zakáže používání divokých zvířat v cirkusech. 
Nizozemská organizace na ochranu zvířat Wilde 
Dieren de Tent Uit (Divoká zvířata pryč z cirkusů) 
usilovala o takový zákaz celá léta a tento vstřícný 
krok ke zvířatům ze strany nizozemské vlády vítá 
s velkou radostí, stejně jako její spoluzakladatel-
ská nadace AAP.

Až doposud nizozemská vláda nezavedla pro 
cirkusová zvířata žádné standardy welfare 
(životní pohody). Nyní se ale Nizozemí stane 
třetí evropskou zemí, která zakáže v cirkusech 
používat divoká zvířata, a připojí se tak 
k Rakousku a Řecku, které již takový krok udě-
laly. Řecko dokonce kvůli utrpení, které to pro 
zvířata znamená, zakazuje v cirkusech využívání 
všech zvířat.

Připravila: Daniela Dušková

© Kan Wang Kan Wang | Dreamstime.com

© Ijansempoi | Dreamstime.com
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Knedlíčky: 30 dkg strouhanky, 4 dkg rostlinného 
tuku, 4 dkg droždí, 1,5 dl polévkového vývaru, 2 
stroužky česneku, 1 lžíce lněného semínka, 
majoránka, sůl, pepř, muškátový oříšek

Postup

Bujón:
Všechny ingredience vaříme cca 45 minut. 
Hotový vývar přecedíme a vařenou zeleninu 
jemně nasekáme a přidáme do polévky. Polévku 
podle potřeby dosolíme.

Knedlíčky:
Lžíci lněného semínka a 2 dl vody povaříme cca 
15 minut, ještě horké přecedíme přes sítko 
na čaj.

Do misky dáme strouhanku a spaříme ji horkým 
polévkovým vývarem. Přidáme na tuku osmažené 
droždí, vývar ze lněného semínka, utřený česnek 
a koření. Rukou vypracujeme tužší těsto, podle 
potřeby přidáme polévkový vývar nebo strou-
hanku Z těsta tvoříme knedlíčky.

V připraveném bujónu vaříme přibližně 5 minut, 
dokud nevyplavou.

Placičky s ovesnými vločkami

Ingredience: 30 dkg hladké mouky, 25 dkg oves-
ných vloček, 25 dkg moučkového cukru, 25 dkg 
hrubě nasekaných ořechů, 25 dkg rostlinného 
tuku, 2 vanilkové cukry, 3 lžíce vody

Černý kuba

Ingredience: 50 dkg krup, 3 lžíce oleje, 1 
středně velká cibule, 3 stroužky česneku, 2 
hrsti sušených hub, sůl, kmín, majoránka

Postup

Přebrané kroupy spaříme vroucí vodou, 
necháme 5 minut odstát, teplou vodu slijeme, 
propláchneme studenou vodou, opět slijeme.
Celý postup ještě jednou zopakujeme. Takto 
zpracované kroupy znovu zalijeme studenou 
vodou, osolíme a pomalu vaříme do měkka.

Houby namočíme na 2 hodiny do studené 
vody. Na oleji osmažíme cibuli, přidáme 
vymačkané pokrájené houby, osolíme, okmí-
nujeme, podlijeme vodou a dusíme asi 20 
minut. Z uvařených krup slijeme vodu, při-
dáme uvařené houby a ostatní suroviny, podle 
chuti osolíme a omastíme. Všechno promí-
cháme a dáme do vymaštěného pekáče. 
Pečeme při 200°C přibližně 1 hodinu. Podá-
váme se sladkokyselou okurkou.

Knedlíčková polévka

Ingredience:

Vývar (základ polévky): 2 l vody, 5 lžic oleje, 
1,5 lžíce nebo 2 kostičky zeleninového 
bujonu, 20 dkg kořenové zeleniny (mrkev, 
celer, petržel), 1 menší cibule, 3 stroužky 
česneku, 3 kuličky nového koření, 5 kuliček 
pepřem, Sůl

Veganské recepty
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Postup

Na vál prosejeme mouku, přidáme ostatní suro-
viny a vypracujeme těsto, do kterého dle potřeby 
přidáme vodu. Z těsta tvoříme placičky a poklá-
dáme je na plech s pečícím papírem. Uprostřed 
placičky vytvoříme důlek, do kterého vložíme 
podle chuti oříšek nebo zavařeninu. Pečeme při 
180°C.

Zdroj: www.veganska-asociace.cz

Perníčky

Ingredience: 64 dkg hladké mouky, 16 dkg 
moučkového cukru, 16 dkg Sladovitu, 10 dkg 
rostlinného tuku, 1 prášek do perníku, ½  lžičky 
jedlé sody, 10 lžic sojového mléka, 1 karobové 
bonbony

Postup

Na vál prosejeme mouku, cukr,  prášek do perníku 
a jedlou sodu. Přidáme ostatní suroviny a vypra-
cujeme hladké  těsto. Těsto dáme v mikroteno-
vém sáčku do ledničky odpočívat den i déle. Pak 
těsto vyválíme na 3 mm silnou placku a vykraju-
jeme různé tvary. Pečeme při 180°C. Vychladlé 
perníčky slepujeme zavařeninou, povrch polé-
váme rozpuštěnými karobovými bonbony.

Zdroj: www.vegan-fighter.com

© Hlphoto | Dreamstime.com

Konec roku je spojený s tradičními velkolepými 
oslavami. V naší společnosti je při nich zvykem 
používat nejrůznější ohňostroje, petardy a dělbu-
chy. Obliba ohňostrojů stoupá a stále častěji se 
s nimi setkáváme i během roku. Takovýto druh 
zábavy ale nepotěší každého – zejména zvířatům 
může přinášet velký stres.

Pokud jste příznivcem ohňostrojů, je obecně 
lepší, když s nimi zůstanete ve městě. V přírodě 
totiž hlučné dělbuchy divoce žijící zvířata frustrují 
a mohou pro ně být i nebezpečné. Když upro-
střed noci začnou lidé odpalovat ohlušující dělbu-
chy a oslnivé ohňostroje, zvířata jsou z  náhlého 
hluku a světelných záblesků vyděšena a v šoku. 
Mnohdy pak bezhlavě prchají vstříc své záhubě. 
Každoročně se po silvestrovských oslavách 
najdou zraněná nebo uhynulá divoká zvířata, 
která díky hlučným oslavám zpanikařila a vběhla 
či vlétla do míst, kterým by se za normálních 
okolností vyhnula. 

Divoké oslavy, plné hlasitých výbuchů a světel-
ných efektů často těžce nesou i domácí mazlíčci. 
Existuje pár doporučení, jak můžete svým zvíře-

Ohňostroj a zvířata
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Nákupem výrobků z našeho E-shopu podpoříte 
činnost naší organizace. V nabídce je nově další 
látková taška, dva druhy triček a benefiční samo-
lepky.

Další výrobky naleznete na www.svobodazvirat.cz.

Pro členy Svobody zvířat platí 10% sleva 
na všechno prodejní zboží.

Členství ve Svobodě zvířat

Chcete se stát členem Svobody zvířat a být pravi-
delně informován/a o novinkách z oblasti 
ochrany zvířat? Stačí vyplnit elektronický formulář 
na stránce www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/
stante-se-clenem.htm. Roční členství stojí pouze 
300 Kč (tj. 25 Kč/měsíc) a zahrnuje mnoho 
výhod. Více informací nejen o členství, ale i o dal-
ších možnostech zapojení do ochrany zvířat nalez-
nete na tomto odkazu: www.svobodazvirat.cz/
zapojte-se/.

Distribuce
Svobody zvířat

Podpořte prosím naši práci  
a pomozte nám chránit zvířata!

Nové tričko a plátěná taška z distribuce Svobody zvířat

cím přátelům pomoci přečkat období, kdy 
probíhají ohňostroje.

Obecně se doporučuje psy v době ohňostrojů 
nevenčit. Silvestrovské procházky je záhodno 
zkrátit na minimální dobu a mít psa na vodítku. 
I pes, který vás normálně poslouchá, se může 
leknout nečekaného výbuchu a daleko se 
zaběhnout. Každý rok se takto kolem Silvestra 
ztratí mnoho psů. V lepším případě je pak 
majitelé najdou v útulku.

Doma své miláčky potěšíte, když jim připra-
víte klidný úkryt, kam se budou moci podle 
potřeby schovat. Doporučuje se i zatáhnout 
závěsy či žaluzie, abyste zmírnili světelné 
záblesky zvenčí. Stejně tak může pomoci, 
když doma pustíte hudbu nebo televizi a ales-
poň zčásti tím utlumíte hlasité rány dělbuchů.

Buďte svému psovi nebo kočce nablízku 
a dávejte na ně pozor, aby si ve stresu neublí-
žili. Někteří veterináři doporučují zvířata příliš 
nechlácholit, jelikož tím je utvrzujete v pocitu, 
že se skutečně děje něco špatného, a posilu-
jete tak jejich strach.

Existuje i možnost pořídit pro domácí zvířata 
uklidňující léky. Pokud se rozhodnete pro tuto 
variantu, nechte si léky předepsat od veteri-
náře a zkonzultujte s ním vhodnou dávkou.

Přejeme vám, abyste Vy i Vaši zvířecí přátelé 
přežili novoroční oslavy ve zdraví a bez 
následků.

Připravila: Iva Chvalovská

© Julija Sapic | Dreamstime.com
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Aktuální informace o našich aktivitách můžete 
sledovat i na Facebooku (www.facebook.com/ 
Svobodazvirat).

Infocentrum Praha

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

Infocentrum Plzeň

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

Nabízíme informace a poradenství v oblasti 
ochrany zvířat (pokusy na zvířatech, zodpo-
vědné spotřebitelství, tzv. kožešinová zvířata, 
ochrana koček a hospodářských zvířat, právní 
předpisy v ochraně zvířat…).

Dále si můžete půjčit literaturu, vybrat z desí-
tek informačních materiálů, nakoupit bene-
fiční a propagační předměty a v neposlední 
řadě se můžete zapojit do ochrany zvířat.

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

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

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.

Upozornění: Účet číslo 235379860/0300 je 
platný a DMS je možné zasílat pouze do konce 
února 2013, kdy Svobodě zvířat vyprší veřejná 
sbírka (dle zákona platí jen 3 roky). Po tomto  
datu je možné příspěvky zasílat na č.ú. 
152 049 858/0300.

Chcete být pravidelně informováni 
o ochraně zvířat, činnosti Svobody 
zvířat a chystaných akcích?

Zašlete svoji e-mailovou adresu na info@svobo-
dazvirat.cz a my Vám budeme zdarma každý 
měsíc zasílat pravidelný elektronický Newsletter 
s novinkami z naší činnosti i ze světa zvířat.

Infocentra
Svobody zvířat
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