
Obsah
Myslivost� 4
Kampaň�Proti�srsti� 7
Kampaň�Za�nahrazení�pokusů�na�zvířatech� 9
Cirkusy�bez�zvířat� 11
Sekce�na�ochranu�koček� 11
Putovní�výstavy� 12
Události�v�SZ� 12
Události�ve�světě� 13

zvířatS V O B O D A

©
 M

ar
co

 V
al

di
fio

ri 
| 

D
re

am
st

im
e.

co
m

www.svobodazvirat.cz� Zpravodaj�IV�/�2013

http://www.svobodazvirat.cz


Zpravodaj o. s. Svoboda zvířat

Číslo: IV / 2013
Vychází: prosinec 2013
Náklad: 1 200 výtisků
Registrace: MK ČR E 13810
Vydává: o.s. Svoboda zvířat 
Koterovská 84, Plzeň
Autoři/autorky článků: Štěpán Boháček, 
MUDr. Lenka Hecová, Bc. Petra Hefnerová, 
PhDr. Lucie Moravcová, Mgr. Naďa Svobodová, 
Mgr. Barbora Bartušková Večlová
Redaktorka: MUDr. Lenka Hecová
Hlavní distribuce: Svoboda zvířat Plzeň
Grafická úprava: Hana Lehmannová (hanja.eu)
Fotokorekce: Ondřej Fiala

Vytištěno na recyklovaném papíru

Milé čtenářky, milí čtenáři,

vítáme Vás u posledního čísla našeho zpravodaje 
v roce 2013. Doufáme, že jste jej prožili v pohodě 
a bez velkých stresů a že stejně tak vstoupíte 
i do roku 2014.

V tomto čísle Vám přinášíme článek o myslivosti, 
včetně její historie na našem území. Dozvíte se 
samozřejmě i novinky z jednotlivých kampaní. Vel-
kou akcí na konci listopadu byl Světový den bez 
kožešin, v rámci kterého v Praze proběhl protestní 
pochod. K naší velké radosti se akce setkala s vel-
kým zájmem jak veřejnosti, tak médií. Dále se 
dočtete mimo jiné o novinkách v testování kosme-
tiky v Rusku a Číně nebo o pomoci zvířatům 
na Filipínách po tajfunu Haiyan.

Přejeme Vám poklidný konec roku 2013, děku-
jeme za Vaši podporu a těšíme se na setkání 
u dalšího čísla našeho čtvrtletního časopisu.

Lenka Hecová a Lucie Moravcová

Co všechno se 
vlastně skrývá pod 
pojmem Mysli-
vost? Jaká je její 
historie, pozitiva 
i negativa a vliv 
lovecké činnosti 
na stabilitu 
a fungování 
ekosystémů se 
dočtete v tématu 
čísla na str. 4–6.

Vybráno z obsahu

Akce ke Světo-
vému dni bez 
kožešin se konala 
v Praze v pátek  
27. 11. Podrobnosti  
najdete v textu 
na str. 7–8.

Blýská se tuleňům 
na lepší časy? 
Snad… I Číňané už 
protestují proti 
trhu s produkty 
z tuleňů. Více 
na str. 13–14.
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mezinárodní certifikáty Humánní kosmetický 
standard a Humánní standard pro prostředky 
pro domácnost českým společnostem, které 
splňují daná kritéria. Eticky zodpovědným 
obchodníkům s oděvy uděluje certifikát 
Obchod bez kožešin. V roce 2006 otevřela SZ 
v Praze informační centrum, kde 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 Fur Free Alliance (Aliance 
za módu bez kožešin), ENDCAP (Evropská síť 
za ukončení držení volně žijících zvířat v zajetí) 
a ECEAE (Evropské koalice za ukončení pokusů 
na zvířatech). Vedle těchto organizací spolu-
pracuje s mnoha dalšími zahraničními partnery 
z Evropy (WSPA, RSPCA, 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, Ministerstvem zemědělství 
a Ministerstvem životního prostředí.

Zhruba 50 % příjmů představují dary od drob-
ných dárců. Přibližně 20 % tvoří granty, které 
jsou určeny na specifické projekty a pochází 
od českých i zahraničních nadací či meziná-
rodních organizací na ochranu zvířat (FFA, 
ECEAE, RSPCA, WSPA, BUAV). Zbytek získává 
SZ z prodeje propagačních předmětů a z orga-
nizování benefičních akcí. SZ nepřijímá peníze 
od firem, které profitují z využívání zvířat.

V průběhu své devatenáctileté existence 
zaznamenala 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 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 vní-
mání 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 člově-
kem. 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 sna-
hou je změnit pohled na zvířata tak, aby 
byla vnímána jako tvorové, kteří mají hod-
notu sami o sobě. Zacházení s nimi by 
nemělo být hodnoceno podle jejich mož-
ného 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 doku-
menty. V současné době se SZ soustředí 
především na kampaně za ukončení chovu 
tzv. kožešinových 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 mís-
tech. V rámci kampaní organizuje SZ petiční 
akce, demonstrace, připomínkuje návrhy 
zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zví-
řat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat 
příznivější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje 
se správních řízení, lobuje atd. V rámci pro-
pagace kosmetiky a prostředků pro domác-
nost netestovaných na zvířatech SZ uděluje 

Svoboda zvířat
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rody významnou funkci. Myslivci často na oficiál-
ních stránkách loveckých a mysliveckých společ-
ností zdůrazňují, že své aktivity vykonávají 
s láskou a náruživostí. Je ale třeba si uvědomit, že 
se s láskou a náruživosti zabývají zabíjením zvířat. 
Především pokud je lov prováděn z čisté vášně, 
sportovních ambicí nebo jako volnočasová 
zábava, je těžké hledat pro něj etické ospravedl-
nění. Diskuze o společenské přijatelnosti jejich 
počínání konfrontuje myslivce s širokým spekt-
rem stanovisek ochrany zvířat. Ty sahají od úpl-
ného odmítání lovu po méně pragmatické 
postoje, u kterých se jedná o dosažení přijatel-
nější formy lovu z hlediska práv zvířat.

Z tohoto hlediska je nutné se kriticky zamyslet 
nad používanými praktikami. To se týká přede-
vším štvanice využívající smečky loveckých psů 
nebo sokolnictví s vycvičenými dravci. Tato zví-
řata jsou cvičena, aby na povel stíhala živá divoká 
zvířata. Při tréninku jsou vystavována metodám 
prokazatelně odporujícím ochraně zvířat (jako je 
např. vyhladovění nebo držení v malém prostoru). 
Ptáci používaní pro tyto účely jsou navíc vyšlech-
tění hybridi (tj. kříženci různých dravců), kteří 
pokud se jim podaří utéci, ohrožují existenci 
divoce žijících druhů. Diskutabilní jsou také prak-
tiky, kdy jsou lovná zvířata (např. bažanti) cho-
vána a vypuštěna „na svobodu“ jen za tím úče-
lem, aby byla následně ulovena.

Během lovu mohou být zvířata „jen“ postřelena, 
aniž by byla při následném útěku pronásledo-
vána a vysvobozena od bolesti. Podle odhadů 
neumírá minimálně třetina zvířat zabitých 
během lovu ihned, ale teprve po dlouhém 
zápase se smrtí, který se může vléct hodiny 
nebo dokonce dny.

Z hlediska ochrany zvířat je nutné zkritizovat i tzv. 
lov pod zemí, využívající psy v liščích a jezevčích 
norách, při kterém mohou také cvičení psy utrpět 
těžká poranění způsobená kousnutím nebo 
poškrábáním.

Zásadně je nutné odmítnout využívání pastí, 
která jsou u nás používána především pro lov 
lišek. Problematické jsou především ty pasti, 
které by měly zvíře ihned usmrtit. Ve skutečnosti 
ale pasti zvířata často jen těžce zraní – způsobují 
zlomeniny kostí, zhmožděniny nebo oddělení celé 
končetiny, a tím i enormní utrpení zvířat. I při pro-

Jako myslivost je označováno zákonným pod-
mínkám a loveckým tradicím odpovídající stopo-
vání a pronásledování divokých zvířat za účelem 
získání kořisti, tj. s cílem zvíře odchytit nebo 
skolit. Přestože v posledních letech myslivců 
v ČR údajně ubývá, stále se myslivost v naší 
zemi těší velké popularitě. Českomoravská mys-
livecká jednota má kolem 75 tisíc členů, větši-
nou mužů. Obecně bývá lov zvířat označován 
jako prvotní aktivita člověka. Zatímco dříve slou-
žil lov především k zajištění zásob masa a před-
stavoval hlavní zdroj obživy lidí, dnes jsou jako 
hlavní důvody lovu uváděny trvalé využití 
a obhospodařování volně žijících divokých zvířat 
a regulaci biologické rovnováhy vynucenou 
vymizením přirozených predátorů.

Lov zvířat je nejen nejstarší, ale dnes také nej-
kontroverznější oblastí vztahů mezi člověkem 
a zvířetem. Jak kvůli etickým, tak kvůli ochranář-
ským aspektům jsou účel a často také použité 
metody lovu podnětem k mohutné a oprávněné 
kritice. Myslivci obvykle obhajují názor, že jejich 
aktivity jsou nezbytné a jsou na základě vědec-
kých poznatků tak organizované a regulované, že 
probíhají v souladu s požadavky ochrany živočiš-
ných druhů a životního prostředí a že nenarušují 
přirozenou rovnováhu ekosystémů. Pokud je lov 
zvířat vykonáván dobře vyškolenými osobami pod 
záminkou kontrolované péče o stavy zvířat, může 
se opravdu zdát, že zastává v oblasti ochrany pří-

MYSLIVOST
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Historie myslivosti na našem území

Počátky myslivosti spadají do doby paleolitu, kdy 
lov znamenal pro člověka jeden z hlavních zdrojů 
obživy. Lovila se převážně dnes už vyhynulá pra-
věká zvířata (například mamut), ale i zubr, los, so
b, jelen, bobr apod. V neolitu přestal být lov hlav-
ním zdrojem potravy díky rozvoji pěstování země-
dělských plodin a počátkům rolnictví. Z odchytu 
zvířat se vyvinulo pastevectví a došlo k domesti-
kaci mnoha druhů rostlin i zvířat.

Definitivně ztratil lov význam hlavního zdroje 
obživy s příchodem Keltů a později Slo-
vanů na naše území. V dobách feudalismu se 
do čela společnosti dostal panovník, který kromě 
jiných výsad získal s vlastnictvím veškeré půdy 
také výhradní právo k lovu (tzv. regál). Panovník 
mohl právo k lovu propůjčovat feudálovi. 
V roce 1388 nařízení krále Václava IV. ustavilo 
tzv. právo dominikální, které zavedlo lov jako 
výsadu vrchnosti. Lov se pomalu stal krato-
chvílí a sloužil jako příležitost k reprezentaci. 
V roce 1573 vyšlo Usnesení českého sněmu, 
které obsahovalo i nařízení o ochraně zvěře. Mys-
livost se tímto stala povoláním. V 17.–18. sto-
letí byly založeny první lovecké řády, ve kterých se 
sdružovali lovci z řad šlechty. V 18. století dostalo 
díky řádům z let 1754 a 1756, které vydala Marie 
Terezie, preferenci lesnictví před myslivostí. 
V roce 1786 vydává Josef II. všeobecný honební 
patent, který prohlásil právo myslivosti za právo 
státu, který jím mohl dále pověřovat.

V 19. století byla myslivost stále podřizována 
zájmům lesnictví. Po roce 1848 vydal císař Fran-
tišek Josef I. v Olomouci Říšský patent o mysli-
vosti č. 154, který spojil právo myslivosti s vlast-

fesionálním zacházení dochází u smrtících 
pastí ve vysoké míře k tzv. „chybným odchy-
tům“, což postihuje především dravce 
a domácí zvířata. Nikdy není možné vyloučit 
ani nechtěné poranění člověka. V České 
republice není tento druh pastí povolen – 
přesto se s takovýmto druhem pastí můžete 
v lese především díky pytlákům setkat.

I v případě pastí odchytávajících živá zvířata, 
které mají zvířata lapit nezraněná, mohou 
odchycená divoká zvířata v důsledku paniky 
a vystavení enormní stresové zátěži zemřít. 
Pokud nejsou pasti pravidelně kontrolovány, 
mohou chycená zvířata zemřít také žízní, hla-
dem nebo kvůli nepřízni počasí. Vzhledem 
k tomu, že časté návštěvy pastí mohou posílit 
u zvířat schopnost vycítit člověka a omezit tak 
úspěšnost odchytu, nejsou v praxi pasti kont-
rolovány podle předpisů. Největším problé-
mem z hlediska ochrany zvířat u pastí je ale 
jejich využívání nikoliv v rámci lovu, ale při 
odchytu divokých zvířat soukromými osobami 
(např. v zahradách, dvorech a stodolách) a při 
boji se škůdci.

Další problém související s lovem zvířat před-
stavuje odstřel zdivočelých domácích zvířat. 
Psy a kočky bez dozoru mohou populaci divo-
kých zvířat přivodit masivní škody (např. zví-
řata roztrhat nebo uštvat k smrti). Předpo-
kládá se, že např. ve Švýcarsku je ročně usmr-
ceno zdivočelými zvířaty asi tisíc srnců. Škody 
ale nezpůsobuje jen přímé usmrcení nebo 
poranění divokých zvířat. Během pářícího 
období nebo období rozmnožování stačí zne-
klidnění divoké zvěře k tomu, aby došlo 
k významnému narušení přirozené rovnováhy. 
Myslivci mají proto právo zabíjet zdivočelé psy 
a toulavé kočky, proto je např. v Německu 
ročně odstřeleno kolem 40 tisíc psů a 350 
tisíc koček.

Nenapravitelný zločin na přírodě je pak spá-
chán zabíjením vzácných nebo ohrožených 
zvířat, což není možné žádným způsobem 
ospravedlnit. Velmi k tomu přispívá i stále více 
populární turistika za účelem lovu zvířat často 
do vzdálených exotických zemí, kde je možné 
legální nebo ilegální cestou za odpovídající 
poplatek skolit téměř jakékoliv zvíře.

© Roxana González | Dreamstime.com
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znal právo myslivosti majitelům půdy. Zákon 
o myslivosti č. 449/2001 pak např. zakazuje 
chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřá-
bích košů, tluček a nášlapných pastí a pomocí 
háčků.

Lovná zvěř

Mezi nejčastější lovnou zvěř u nás patří jelen, 
prase divoké, daněk, srnec, zajíc, králík, 
bažant, a krocan.  

Současné právní předpisy 
o myslivosti v ČR

❚❚ Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
❚❚ Vyhláška MZe č. 244/2002 Sb. – některá 

ustanovení Zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti

❚❚ Vyhláška MZe č. 245/2002 Sb. – doby 
lovu některých druhů zvěře

❚❚ Vyhláška Mze č. 491/2002 Sb. – stano-
vuje minimální a normované stavy zvěře

❚❚ Vyhláška Mze č. 7/2004 Sb. – úprava 
chovu bažantů v bažantnicích

❚❚ Vyhláška Mze č. 553/2002 Sb. – plány 
mysliveckého hospodaření

❚❚ Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbra-
ních a střelivu

❚❚ Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. – např. 
pytláctví

❚❚ Zákon č. 289/1995 Sb. – chov zvěře
❚❚ Vyhláška Mze č. 101/1996 Sb. – o opat-

ření a ochraně lesa před škodami způsobe-
nými zvěří

❚❚ Vyhláška Mze č. 55/1999 Sb. – výpočet 
výše újmy za škody způsobené na lesích

❚❚ Zákon ČR č. 246/1992 Sb. – na ochranu 
zvířat před týráním

❚❚ Zákon č. 114/1992 Sb. – o ochraně pří-
rody a krajiny

❚❚ Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. – ochrana 
lesa a chráněných druhů rostlin

Zdroje: www.tierschutz.org,  
www.ceskamyslivost.eu, cs.wikipedia.org 

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

Roku 1923 byla založena Československá mysli-
vecká jednota. Dva roky na to vyšel tzv. malý 
honební zákon, který upravoval doby lovu 
a hájení. V roce 1941 vyšlo vládní nařízení o mys-
livosti 127/1941, které např. změnilo výměru 
nově vzniklých honiteb a zavedlo povinné členství 
v České myslivecké jednotě. V roce 1947 vyšel 
zákon o myslivost č. 225, který sjednotil právo 
myslivosti pro celý stát. Následkem zákona 
o myslivosti č. 23/1962 bylo právo myslivosti 
odloučeno od vlastnictví pozemku a stalo se 
doménou organizací jakými byly státní lesy, státní 
statky a JZD. Ty právo myslivosti poskytovaly 
za úplatu mysliveckým sdružením. Následkem 
násilného zcelení pozemků, mechanizace a che-
mizace v zemědělství, průmyslovým exhalacím 
a necitlivým změnám krajiny došlo k radikálním 
úbytkům některých druhů. V roce 1992 vyšel 
Zákon o myslivosti č. 270/1992, který opět při-

nictvím půdy. V roce 1856 byl vydán zemský 
zákon o myslivosti v Čechách, v roce 
1873 na Moravě. Došlo také k zavlečení cizích 
druhů zvěře na naše území.
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v kožešinových kabátech a pomalováni faleš-
nou krví, ta symbolizovala krutost, která se 
za produkcí pravých kožešin skrývá.

Jsme velmi potěšeni, že se do protestu zapojil 
takový počet lidí. Je to jeden z dalších ukaza-
telů toho, že v české společnosti pravé kože-
šiny již nemají místo. To nám mimo jiné potvr-
dil i průzkum veřejného mínění, který v květnu 
tohoto roku zpracovalo Centrum pro výzkum 
veřejného mínění. Dle šetření 69 % respon-
dentů nesouhlasí se zabíjením zvířat pro kože-
šiny a 68 % dotázaných se vyjádřilo pro zákaz 
chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR. Je 
na čase, aby se Česká republika připojila 
k ostatním evropským zemím, které již podob-
nou legislativu schválily.

Zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat či přísná 
opatření pro jejich chov již platí ve 12 zemích 
Evropy. V České republice dnes funguje při-
bližně 13 kožešinových farem, kde se chovají 
norci, lišky, činčily a fretky. Zvířata jsou cho-

Kampaň

Proti srsti
Světový den bez kožešin

Letošní Světový den bez kožešin připadl na pátek 
29. listopadu. Tradičně jsme uspořádali v tento 
den několik akcí pro veřejnost. Vyvrcholením pak 
byl protestní průvod Prahou, do nějž se zapojilo 
okolo sta lidí.

Na náměstí Republiky v Praze jsme otevřeli náš 
informační stánek, kde jsme nabízeli letáčky 
s informacemi o ochraně nejen tzv. kožešinových 
zvířat. Desítka dobrovolníků oslovovala kolem-
jdoucí s možností podpisu Petice za zákaz chovu 
tzv. kožešinových zvířat v ČR, kterou již podpořilo 
přes 20 000 lidí. Dobrovolníci také rozdávali 
letáčky informující o problematice kožešinové 
módy a nechybělo samozřejmě ani promítání 
záběrů z českých kožešinových farem či oblíbe-
ného spotu z projektu Ukažte to vládě.

Odpoledne pak vyrazil z náměstí Republiky pro-
testní průvod proti kožešinám. Přibližně stovka 
lidí přišla, aby vyjádřila svůj nesouhlas s krutou 
kožešinovou módou a uctila památku více než 90 
milionů tzv. kožešinových zvířat, která jsou ročně 
na světě zabita jen kvůli své kožešině. Průvod 
skandující protikožešinová hesla poklidně prošel 
centrem Prahy, přičemž jeho účastníci nezapo-
mněli udělat krátké zastávky před dvěma 
obchody prodávajícími kožešiny. V čele průvodu 
šly čtyři modelky a jeden model. Oděni byli 
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Samolepky Sexy, Cool, Stupid

Kromě mnoha informačních materiálů 
o ochraně zvířat nabízíme i nové samolepky 
poukazující na „hloupost“ kožešinové módy. 
Na samolepkách je použit motiv ze starší oblí-
bené protikožešinové kampaně Svobody zví-

vána v nevyhovujících podmínkách (v malých 
a strohých klecích, které často nemají pevné 
dno), kde nejsou naplňovány jejich etologické 
potřeby. Jako důsledek se u nich kromě růz-
ných onemocnění, zranění nebo biologických 
abnormalit projevují také časté poruchy cho-
vání pozorovatelné zejména v podobě stereo-
typních pohybů a sebepoškozujícího chování. 
Bolestivý je též způsob, jakým jsou tato zví-
řata zabíjena. Například lišky jsou usmrco-
vány pomocí elektrod, které se jim zavedou 
do tlamy a konečníku, norci jsou zase udušeni 
ve výfukových plynech či oxidem uhličitým.

Světový den bez kožešin (Fur Free Friday) 
pochází z USA, kde se již stalo zvykem pořádat 
protikožešinové demonstrace první pátek 
po dni Díkůvzdání. Tento den vyráží většina 
Američanů na předvánoční nákupy. První 
nenásilná protikožešinová akce proběhla již 
v roce 1985 před obchodním domem Macy´s 
v New Yorku a Sacramentu. Postupně se však 
nápad ujal po celém světě. Letos v tento den 
proběhly demonstrace proti kožešinovému 
průmyslu na více než 80 místech ve světě. 

porotou nominována v soutěži o nejlepší 
veřejně prospěšnou reklamu roku 2013 
s názvem Žihadlo roku. I přesto, že nakonec 
nezvítězila, byla ve všech nominacích jediným 
zástupcem organizací na ochranu zvířat, což 
považujeme za velký úspěch.

Nominace na Žihadlo roku

Kampaň Ukažte to vládě, kterou jsme ve spo-
lupráci s agenturou Scholz&Friends spustili 
na podzim loňského roku, byla odbornou 

Díky akci se téma kožešinové módy také poda-
řilo dostat do několika celostátních médií.

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

SVO_boomerang01_148x105.indd   1 12/14/06   1:00:33 PM
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Nové společnosti 
zapojené do Obchodu 
bez kožešin

V průběhu letošního roku se 
k programu Obchod bez kožešin při-
pojily další nové významné firmy. V únoru se pro 
bezkožešinovou politiku rozhodla společnost 
C&A, jejíž obchody jsou známé a dostupné 
po celé České republice. Na jaře pak stejný krok 
učinily také společnosti Tchibo či TakkoFashion. 
Za zmínku stojí i internetový obchod OTTO, 
který je nyní též oficiálním účastníkem celosvě-
tového programu Obchod bez kožešin. Všichni 
tito a další obchodníci se rozhodli nepodporo-
vat kožešinovou módu, a seznam bezkožešino-
vých společností se tak znovu rozrostl.

Při této příležitosti jsme také vydali aktualizo-
vaný letáček o projektu. Máte-li zájem o jeho 
tištěnou verzi, napište si o ni prosím na e-mail 
info@protisrsti.cz.

Českou verzi seznamu najdete na stránkách 
www.obchodbezkozesin.cz, celosvětový pře-
hled pak na webu www.furfreeretailer.com.

Kampaň

Za nahrazení
pokusů
na zvířatech
Nová verze letáku 
o testování na zvířatech

Vydali jsme aktualizovanou verzi letáku o testo-
vání kosmetiky a prostředků pro domácnost. 
Najdete v něm informace o testech na zvířatech, 
aktuálním stavu legislativy, alternativních meto-
dách i o tom, jak poznat výrobky netestované 
na zvířatech.

Chcete-li nám pomoci s šířením letáků ve svém 
okolí, napište si o ně na info@svobodazvirat.cz 
nebo si leták vyzvedněte v našich infocentrech.

Výzva za celosvětové ukončení 
testování kosmetiky na zvířatech

Výzvu organizace Cruelty Free International (CFI) 
za celosvětové ukončení testování kosmetiky 
na zvířatech podepsal již 1 milion lidí. Výzva nyní 
bude předána vládám a úřadům po celém světě.

Výzva CFI probíhala v obchodech společnosti 
Body Shop v 65 zemích světa a také na internetu. 
Jedná se o největší a nejambicióznější kampaň, 
která dosud byla uspořádána v rámci úsilí o dosa-
žení celosvětového zákazu využívání zvířat pro 
testování kosmetických výrobků.

I přes pokrok v některých zemích a některých 
kosmetických společnostech přes 80% zemí stále 
dovoluje používat v krutých testech zvířata, napří-
klad králíky a morčata. Je důležité, aby země 
po celém světě zakázaly testy na zvířatech 
a zabránily následnému přesunu testování do jiné 
části světa, kde tak přísné zákony neplatí.

Svoboda zvířat je partnerem Cruelty Free Inter-
national a v rámci svých možností podporuje akti-
vity této organizace.

Setkání Aliance 
za módu bez kožešin

V říjnu se ve Varšavě usku-
tečnilo setkání členských organizací Aliance 
za módu bez kožešin (Fur Free Alliance). Účast-
nila se jej i zástupkyně Svobody zvířat. Aliance 
koordinuje například projekt Obchod bez kožešin 
a v současné době sdružuje více než 30 organi-
zací na ochranu zvířat z celého světa.

Více informací najdete na www.inFURmation.com 
Připravila: Lucie Moravcová  

(lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)

řat s názvem „Sexy, Cool, Stupid“, samolepky 
jsou k dispozici ve třech různých variantách. 
Máte-li o ně zájem, kontaktujte nás prosím 
na e-mailové adrese info@protisrsti.cz.
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Testování kosmetiky 
v Rusku a Číně

V listopadu dorazily dvě dobré zprávy týkající 
se testování kosmetiky. Ruské Ministerstvo 
zdravotnictví oznámilo, že uznává testy kos-
metiky pomocí alternativních metod bez pou-
žití zvířat. Ruské předpisy pro bezpečnost 
kosmetických produktů požadují toxikolo-
gické testy, což vedlo k domněnkám, že 
v Rusku jsou stále ještě povinné testy kosme-
tiky na zvířatech. Ministerstvo zdravotnictví 
nyní zveřejnilo oznámení, že pro splnění poža-
davku na toxikologické testy je třeba provést 
testy na zvířatech anebo použít alternativní 
toxikologické metody (in vitro). Předpisy tedy 
umožňují použití metod bez zvířat.

Také v Číně se situace obrací k lepšímu – čín-
ský úřad pro kontrolu potravin a léčiv oznámil, 
že plánuje zrušit povinné testování kosmetiky 
na zvířatech, a to od června 2014. Místo toho 
navrhuje, aby kosmetické firmy hodnotily bez-
pečnost látek pomocí alternativních metod, 

nalo další zbytečné a bolestivé pokusy 
na těchto tvorech. Vzhledem k tomu, že 
v Evropě veřejnost ve velké míře nesouhlasí 
s pokusy na zvířatech a platí zde různá legisla-
tivní omezení, je možné, že budou evropské 
společnosti využívat pro svůj výzkum toto zaří-
zení, neboť v této zemi tak přísné normy 
neplatí.

Připojte se k této kampani i Vy! V aktualitách 
na stránkách www.pokusynazviratech.cz 
naleznete vzorové dopisy i odkazy na petice.

Obchod s opicemi na Mauriciu

Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířa-
tech (ECEAE) zahájila kampaň s cílem ukončit 
vývoz opic z Mauricia pro výzkumné účely. Cílem 
kampaně je také zabránit provádění pokusů 
na opicích přímo na Mauriciu. Tato země je dru-

hým největším vývozcem makaků jávských 
(Macaca fascicularis) pro výzkumný průmysl – 
každý rok je odsud vyvezeno několik tisíc těchto 
zvířat. Jednou z destinací je i Evropa, a to přede-
vším Velká Británie, Francie a Španělsko. Přes-
tože je tento druh makaka uveden v Úmluvě 
o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy 
(CITES), je na Mauriciu ve velké míře pronásledo-
ván a zneužíván.

ECEAE se také obává zavedení nového zákona 
o preklinickém výzkumu. Pokud bude zákon při-
jat, hrozí, že bude zřízeno zařízení pro pokusy 
na primátech přímo na Mauriciu, což by zname-
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Výstava „Kočky a lidé kolem nich“

Od 8. 11. do 30. 11. 2013 proběhla v kavárně – 
čajovně Seraf v Plzni fotografická výstava 
s názvem „Kočky a lidé kolem nich“. Před objek-
tiv fotografa Romana Muchky se postavily kromě 
členů Sekce na ochranu koček především kočičí 
modelky z našich depozit. 

Sekce na ochranu koček při Svobodě zvířat 
v Plzni vznikla v roce 2000. Zabýváme se proble-
matikou zejména volně žijících koček (opuštěné, 
bezprizorní, týrané a zraňované kočky, které žijí 
v blízkosti našich obydlí, na sídlištích, v areálech 
škol, nemocnic, školek, výrobních podniků 
atd.). Náš přístup spočívá v umísťování toulavých 
koček v tzv. depozitech, tj. přímo doma (na cha-
lupě, na chatě apod.) u dobrovolníků. Dle mož-
ností jednotlivých členů se jedná o „hnízda“ se 2 
až 6 kočkami. Zároveň se zvířeti hledá nový 
domov. Za 13 let fungování se podařilo zachránit 
a najít novou rodinu již více než 680 opuštěným 
kočkám a koťatům.

Více informací najdete na www.kocici.cz 
Připravila: Naďa Svobodová (info@kocici.cz)

Kampaň

Cirkusy
bez zvířat
Svoboda zvířat vydala nové letáky ke kam-
pani Cirkusy bez zvířat. V letáku najdete základní 
informace o životních podmínkách zvířat v cirku-
sech, drezúře, legislativě i o tom, jak lze zvířatům 
v cirkusech pomoci.

Chcete-li nám pomoci s šířením letáků ve svém 
okolí, napište si o ně na info@svobodazvirat.cz 
nebo si leták vyzvedněte v našich infocentrech.

Více informací na: www.cirkusybezzvirat.cz 
Připravil: Štěpán Boháček 

(cirkusy@svobodazvirat.cz)

podobně jako to probíhá 
v zemích EU. Nařízení by se 
zatím mělo týkat pouze 
kosmetiky vyráběné v Číně, 
ale předpokládá se, že 
následně se rozšíří 
i na kosmetiku dováženou 
z jiných zemí.

Přes celosvětový trend 
k zastavení testování kos-
metiky na zvířatech, a přestože je takové testo-
vání od března tohoto roku v EU nelegální, Čína 
zatím stále požaduje ověřování bezpečnosti kos-
metických výrobků pomocí testů na zvířatech. To 
však nutí společnosti prodávající své výrobky 
v Číně k duplikaci bezpečnostních testů: k testo-
vání bez zvířat pro evropský trh a zároveň k tes-
tování na zvířatech v Číně. Následkem toho 
mnoho kosmetických firem odmítlo prodávat své 
výrobky v Číně do doby, než bude možné se zde 
testování na zvířatech vyhnout.

Další informace naleznete  
na www.pokusynazviratech.cz  

a www.netestovanonazviratech.cz 
Připravila: Barbora Bartušková Večlová  

(pokusy@svobodazvirat.cz)

Sekce
na ochranu koček

©
 S

er
ge

i R
az

vo
do

vs
ki

j |
 D

re
am

st
im

e.
co

m

©
 Ja

ku
b 

Jir
sá

k 
| 

D
re

am
st

im
e.

co
m

11IV / 2013

http://www.kocici.cz
mailto:info@kocici.cz
mailto:info@svobodazvirat.cz
http://www.cirkusybezzvirat.cz
mailto:cirkusy@svobodazvirat.cz
http://www.pokusynazviratech.cz
http://www.netestovanonazviratech.cz
mailto:pokusy@svobodazvirat.cz


Putovní výstavy
V rámci podpory práv zvířat je možné si bezplatně 
vypůjčit některou z našich putovních výstav. 
Výstavy, které tvoří osm bannerů o rozměrech 
100 cm x 70 cm, jsou zaměřeny na jedno z klíčo-
vých témat, kterými se Svoboda zvířat zabývá.

Výstava nazvaná „Proti srsti“ obsahuje informace 
o způsobech chovu kožešinových zvířat, o legisla-
tivě v různých zemích, i tom, jak se všichni 
můžeme aktivně do boje proti chovu tzv. kožeši-
nových zvířat zapojit. Výstava „Pokusy na zvířa-
tech“ informuje o problematice testování kosme-
tiky a dalších produktů. Mimo jiné nabízí různé 
alternativní metody řešení. Výstava „Odpovědný 
spotřebitel“ je zaměřena na celkové etické a eko-
logické chování osob. Jakousi doplňkovou výsta-
vou je tzv. DAF, neboli Designem proti kožešinám 
(Design Against Fur), která vznikla v rámci stejno-
jmenné výtvarné soutěže, během níž studenti 
navrhovali plakáty vyslovující se proti kožešinové 
módě.

V případě zájmu o zapůjčení některé z uvedených 
výstav nás prosím kontaktujte na e-mailu 
vystavy@svobodazvirat.cz.

Připravila: Tereza Matějková 
(vystavy@svobodazvirat.cz)

Události v SZ
Postoje politiků k ochraně zvířat

Předčasné volby do poslanecké sněmovny při-
nesly mnoho slibů a nadějí, téměř žádná kandidu-
jící strana se však nezabývala ochranou zvířat. 
Výjimku tvořila tradičně Strana zelených, která 
ve svém volebním programu například odmítá 
pokusy na zvířatech, chce zákaz využívání volně 
žijících zvířat v cirkusech a slibuje prosazení úpl-
ného zákazu chovu tzv. kožešinových zvířat 
v České republice.

Přístup politických stran k ochraně zvířat monito-
rovala krátká anketa, se kterou  Svoboda zvířat 

před volbami oslovila vždy tři lídry dvanácti 
politických stran z jednotlivých krajů. Celkem 
bylo osloveno více než tři sta politiků, zpětnou 
vazbu dostala Svoboda zvířat od sedmde-
sáti z nich. Zajímal nás například poli-
tický názor na drezúru volně žijících zví-
řat v cirkusech, testy na zvířatech nebo 
na přiměřenost trestů za týrání zvířat.

Z ODS neodpověděl žádný kandidát, za Úsvit 
přímé demokracie přišel souhrnný e-mail vyja-
dřující postoj celé strany. Nejvíce odpo-
vědí a zároveň projevení kladného postoje 
k ochraně zvířat projevila Strana zele-
ných a Piráti. Naopak nejvíce negativních 
odpovědí jsme zaznamenali u strany Svobodní.

Svoboda zvířat si také nechala udělat analýzu 
volebních programů, která potvrdila, že vět-
šina politických stran se ve svých progra-
mech ochranou zvířat vůbec nezabývá – 
výjimkou je již zmíněná Strana zelených.

Světový den 
hospodářských zvířat

Ve středu 2. října, při příležitosti Světového 
dne hospodářských zvířat, jsme v Plzni uspo-
řádali ochutnávku veganského kebabu. 
Zdarma jsme kolemjdoucím nabízeli k ochut-
nání tuto čistě rostlinnou alternativu vyrobe-
nou ze seitanu ((z pšeničného lepku). Samo-
zřejmě jsme nezapomněli ani na informování 
o ochraně zvířat či možnosti veganského 
stravování.
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Testování Botoxu

Společnost Ipsen v listopadu na setkání s GAIA 
(belgickou členskou organizací ECEAE) defini-
tivně potvrdila svůj záměr ukončit do konce roku 
2014 testování svých výrobků obsahujících botu-
lotoxin (Botox) na zvířatech.

ECEAE vede kampaň za ukončení testování 
Botoxu na zvířatech již od roku 2009 a spolu 
s veřejností dlouhodobě naléhala na Ipsen, 
aby ukončil kruté testování svých botulotoxino-
vých výrobků Azzalure a Dysport. Ty se hojně 

Vegetariánský den

Dne 29. září 2013 se na Toulcově dvoře v Praze 
konal jubilejní 10. ročník Vegetariánského dne – 
akce plné zajímavých přednášek a dobrého jídla, 
kterou každoročně pořádá Česká vegetariánská 
společnost.

Na návštěvníky např. čekala ukázka vegetarián-
ského vaření šéfkuchaře Tomáše Nagy nebo 
přednáška anglického aktivisty Sida Thomase, 
který působí na slavné lodi Sea She-
pherd (úspěšně bránící lovu kytovců). Několik 
dalších sdělení se týkalo správné vegetariánské 
výživy, vegetariánství u dětí, historie konzumace 
masa atd. Zajímavá byla také přednáška vegan-
ského thaiboxera Honzy Müllera o veganství 
a extrémním sportu. Na programu bylo i předsta-
vení kampaně Svobody zvířat Cirkusy bez zvířat. 
Kromě toho se Svoboda zvířat akce zúčastnila 
i se svým infostánkem.

Události ve světě

používají pro lékařské účely, ale také pro vyhla-
zování vrásek.

V listopadu 2009 zveřejnila britská organizace 
BUAV tajně pořízené záběry z laboratoře Wickham 
Laboratories ve Velké Británii. Vyšetřovatel BUAV 
byl svědkem toho, jak se myším do břišní 
dutiny injekčně aplikoval roztok Botoxu. Ty poté 
podle množství dávky trpěly ochrnutím nebo 
dýchacími potížemi. Test se provádí za účelem zjis-
tit, jaká je průměrná smrtelná dávka, která je 
schopna zabít 50% zvířat (tzv. lethal dose). Takto se 
testuje každá šarže produktů společnosti Ipsen 
a vždy znamená smrt pro stovky myší. Společnost 
nyní oznámila, že doufá, že se jí podaří tyto testy 
do konce roku 2014 nahradit alternativní metodou.

Další výrobce Botoxu, společnost Allergan, již 
alternativní metodu pro testování Botoxu při-
jal a slíbil zajistit pokles používání zvířat o přinej-
menším 95% do konce roku 2014.

Kromě Allerganu a Ipsenu vyrábí komerčně botu-
lotoxin např. společnost Merz. Tomuto výrobci je 
možné zaslat protestní dopis a požádat i jeho 
o přijetí alternativní metody pro testování. Více 
informací najdete na www.pokusynazviratech.cz/ 
obeti-krasy/botox.htm.

Protesty proti trhu 
s produkty z tuleňů v Číně

Již podruhé „přivítali“ čínští aktivisté kanadské 
prodejce rybích produktů s transparenty 

© Verastuchelova | Dreamstime.com
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Polsko končí s používáním zvířat 
při vojenských cvičeních

Polské vojsko v listopadu potvrdilo, že pře-
stane používat živá zvířata v rámci archaic-
kých vojenských cvičení. Pro potřeby těchto 
cvičení byla zvířata poraňována, zmrzačována 
nebo zabíjena. 

Tomuto progresivnímu rozhodnutí předchá-
zela dvouletá intenzivní kampaň organizace 
PETA a téměř 30 tisíc dopisů, které polským 
politikům a vojenským představitelům zaslali 
rozhořčení lidé z Polska i jiných zemí.

Záchrana zvířat po tajfunu Haiyan

V listopadu 2013 zasáhl 
jihovýchodní Asii, přede-
vším Filipíny a později 
i Vietnam, tajfun Haiyan. 
Jen na Filipínách si tajfun 
vyžádal 5 235 potvrze-
ných lidských obětí. 
Každá takováto přírodní 
katastrofa citelně zasáhne 
nejen do života lidí, ale 
i do života zvířat.

Proto se čtyřčlenná sku-
pina vedená doktorem 
Reyem del Napoles pod 
hlavičkou organizace HSI 
(Humane Society Interna-
tional) s dvěma vozidly 
vydala do provincie Leyte 
na Filipínách. Začali pra-
covat v přístavním městě 
Tacloban a zaměřili se 
na poskytování mobilních 
veterinárních služeb 
a krmných stanic i na pří-
mou záchranu zvířat. 
Po dobu svého působení 
již obdrželi mnoho výzev k záchraně psů 
i koček.

Skupina zatím na Filipínách zůstává.

Zdroj: www.hsi.org

s nápisy „Kanado, zastav obchod s tuleni nebo 
budeš čelit bojkotu!“ Kanaďané dorazili do Číny 
na mezinárodní výstavu China International Fis-
heries & Seafood Expo do města Dalian na jiho-
východě Číny.

Na rozdíl od předchozích roků na tomto ročníku 
výstavy žádná z kanadských firem nepropagovala 
výrobky z tuleňů. Účastník protestu Dan Zhang 
předpokládá, že loňským protestem před kanad-
ským pavilonem vyslali aktivisté do Otavy jasnou 
zprávu, že obchod s tuleni by ohrozil obchodní 
vztahy mezi Kanadou a Čínou. “Naše aktivity 
v předchozím roce také upozornily čínské správní 
orgány, že povolení propagace tuleních produktů 
na Expu by mohlo vyvolat silnou reakci veřejnosti, 
což je situace, které se obávají kvůli hrozbě poli-
tické destabilizace,“ uvedl Zhang.

Poté, co Evropská unie zakázala v roce 2009 
obchod s výrobky z tuleňů, považovala Kanada 
čínský trh za alternativu. Kanadští politici 
a zastupitelé tuleního průmyslu spustili agresivní 
kampaň, aby využili zvyšující se kupní síly Číny 
a poptávky po exotických potravinách. Doufali, 
že nárůst prodeje tuleního masa v Číně 
a následně i zvýšený export tuleních kůží by 
mohly pomoci oživit zmírající průmysl a obchod 
s tuleními výrobky.

Čínské neziskové organizace komunikovaly 
s bývalým i současným kanadským velvyslancem 
v Číně a napsaly otevřený dopis kanadskému 
senátu. Setkaly se také s čínskými funkcionáři 
zodpovědnými za dovoz potravin a vyzvaly je 
k tomu, aby odmítli kanadské snahy o rozšíření 
obchodu s tuleními výrobky do Číny.

“Samozřejmě jsme rádi za dobré obchodní vztahy 
mezi Čínou a Kanadou,“ uvedl Qin Xiaona, ředitel 
pekingské asociace na ochranu zvířat (Beijing 
Animal Welfare Association). “Ale Kanada dělá 
historickou a neodpustitelnou chybu, pokud pro-
paguje v Číně prodej takovýchto produktů – pro-
duktů, které většina kanadských občanů odmítá.”

Akce čínských ochránců zvířat ukazují světu, že 
Čína není smetištěm pro morálně pochybné pro-
dukty, a jsou nadějí pro humánní rozvoj této 
země.

Zdroj: www.hsi.org
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Nabízíme inzerci výrobků a služeb, které nejsou 
v rozporu s cíli a postoji Svobody zvířat. Inzercí 
ve Zpravodaji můžete oslovit specifickou skupinu 
spotřebitelů a podpořit činnost Svobody zvířat. 
Technické podmínky a ceník inzerce najdete 
na stránce www.svobodazvirat.cz/informacni-
-materialy/zpravodaj.htm nebo pište na e-mail 
lenka.hecova@svobodazvirat.cz.

Inzerujte
ve Zpravodaji SZ

Pro členy SZ 10% sleva na všechno prodejní zboží.

Nákupem výrobků z našeho E-shopu podpoříte 
činnost naší organizace. Další výrobky naleznete 
na www.svobodazvirat.cz.

Distribuce Svobody 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/.

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 736 773 162 (Tereza Matějková).

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

Členství ve Svobodě zvířat

Podpořte prosím naši práci 
a pomozte nám chránit zvířata!

Polští vojáci budou nyní při vojenských cvičeních 
využívat efektivnější a humánnější moderní simu-
látory, které je lépe připraví na bojové situace, 
záchranu svých životů i poskytování nezbytné 
první pomoci v terénu. Vojenské studie opako-
vaně potvrdily, že moderní metody, které simulují 
lidskou anatomii a fyziologii, naučí vojáky tech-
niky poskytování první pomoci zraněným lépe 
než techniky využívající zvířata. 

Rozhodnutí polských vojenských představitelů je 
ale především obrovským vítězstvím pro zvířata, 
jejichž životy už nebudou zmařeny v těchto primi-
tivních cvičeních.

Krok Polska znamená, že v současnosti již více než 
80% členských zemí NATO provádí vojenská cvi-
čení bez využívání zvířat. Zůstává jen hrstka zemí 
(např. Velká Británie, USA, Dánsko, Norsko), které 
se doposud nevzdaly těchto ostudných praktik.

Organizace PETA zjistila, že se v roce 2012 brit-
ské jednotky účastnily v Dánsku vojenského cvi-
čení, ve kterém byla živá prasata seřazena 
do řady a střílena pomocí dalekonosných zbraní. 
Vyděšená zvířata utrpěla mnohočetná orgánová 
poranění a zlomeniny kostí a byla později utra-
cena. V současnosti vede PETA kampaň proti 
vojenskému využívání zvířat v Dánsku a Norsku.

Zdroj: www.peta.org.uk

Připravila: Lenka Hecová 
(lenka.hecova@svobodazvirat.cz)
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Zašlete svoji e-mailovou adresu na info@svoboda-
zvirat.cz a my Vám budeme zdarma každý měsíc 
zasílat pravidelný elektronický Newsletter s novin-
kami z naší činnosti i ze světa zvířat.

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: po předchozí domluvě

Infocentrum Plzeň

Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Tel.: +420 377 448 084, +420 736 766 188
E-mail: lucie.moravcova@svobodazvirat.cz
Otevírací doba: po předchozí domluvě

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.

Infocentra Svobody zvířat

Svobodě zvířat můžete pomoci 
také odesláním dárcovské SMS 
ve tvaru DMS SVOBODAZVIRAT 
na telefonní číslo 87 777. Cena 
DMS je 30 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.

DMS pro Svobodu zvířat

Vaše

PF 2014
rádi bychom Vám popřáli vše nejlepší  
do nového roku 2014.

Děkujeme za Vaši dosavadní podporu.  
Věříme, že i díky ní se nám podaří  
prosadit lepší svět pro zvířata.

Milí přátelé Svobody zvířat,

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

© Iye | Dreamstime.com
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