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Vytištěno na recyklovaném papíru

Milé čtenářky, milí čtenáři,

vítáme Vás u prvního čísla Zpravodaje Svobody 
zvířat v roce 2013. Blíží se čas Velikonoc, který je 
v naší kultuře tradičně spojen se zvýšenou konzu-
mací vajec. Co ale vlastně za „produkcí“ vajec 
stojí a jak vypadá život nosnic? Na to se pokusí 
odpovědět náš úvodní článek.

Na dalších stránkách se dočtete novinky z jed-
notlivých kampaní. Mimo jiné se dozvíte podrob-
nosti o aktuálním stavu projektu Ukažte to vládě! 
nebo o zákazu prodeje kosmetiky testované 
na zvířatech v rámci EU.

Připravili jsme pro Vás také článek o chystaném 
delfináriu v Praze – pražští radní jej sice odmítli, 
ale organizátoři této show se zatím nevzdali 
naděje, že se akce přesto bude konat.

Další velmi zajímavý článek vypráví o indickém 
útulku pro zraněná a hendikepovaná zvířata Ani-
mal Aid Unlimited, který navštívila naše dobrovol-
nice Veronika Powell.

Na závěr zpravodaje jsme pro Vás připravili shr-
nutí některých našich aktivit v uplynulém roce.

Doufáme, že Vás toto číslo zpravodaje zaujme 
a že nám i zvířatům v nouzi zachováte v roce 
2013 svou přízeň.

Lenka Hecová a Lucie Moravcová

Hlavní téma čísla 
najdete na straně 
4–6. V článku Jak 
se vyrábí vejce  
se zabýváme 
problematikou 
chovů drůbeže 
a s tím souvisejícím 
značením vajec 
v obchodních 
řetězcích.

Vybráno z obsahu

Jak to vypadá 
s plánovaným 
delfináriem 
v Praze na Rohan-
ském ostrově se 
dočtete na stranách 
10–11.

Jak se žije zvířatům 
v útulku v Indii si 
můžete přečíst 
v článku Hořko-
sladká Indie 
na stranách  
12–14.
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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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bráněno v instinktivním chování jako hrabání, 
klování, hledání potravy, snášení vajec do hnízda, 
popelení se, protáhnutí se, roztažení křídel atd. 
Kvůli nemožnosti hrabat mají slepice přerostlé 
a zdeformované drápy, kterými si často způso-
bují zranění. Často také dochází k vyklovávání 
peří. Toto chování je vysvětlováno jako nenor-
mální chování, které nastává v důsledku nedo-
statku příležitostí klovat do něčeho přirozeného. 
Chov v neobohacených klecích je dle směrnice 
EU 1999/74/ES v zemích Evropské unie od 1. 
ledna 2012 zakázán.

Obohacené klece

Podmínky v obohacených (tzv. upravených) kle-
cích jsou jen o málo lepší než v případě neoboha-
cených klecí. Ani v případě těchto klecí se nedá 
mluvit o spokojeném životě s naplněním všech 
etologických potřeb nosnic.

Slepice chované za účelem produkce vajec se 
nazývají nosnice. Dnešní průmyslově chované 
nosnice byly cíleně vyšlechtěny procesem křížení 
různých linií. Nazývají se nosní hybridi a neřadí se 
k žádnému konkrétnímu plemeni. V prvním snáš-
kovém cyklu (začíná mezi 20–30 týdnem věku) 
snesou téměř každý den jedno vejce.

Nosnice jsou chovány v různých podmínkách. 
V Evropské unii platí od 1. ledna 2004 povinné 
označování vajec podle toho, z jakého chovu 
vejce pochází. U nás tuto povinnost zavádí 
vyhláška 264/2003 Sb. Vejce musí být na sko-
řápce označeno kódem, jehož první číslo ozna-
čuje způsob chovu (0 – ekologické zemědělství, 1 
– volný výběh, 2 – halový chov, 3 – klecový chov), 
následuje registrační kód státu a poslední čtyř-
číslí je registračním číslem hospodářství. Pro 
snazší orientaci spotřebitele musí být metoda 
chovu uvedena slovně i na obalu. Prodejce se ale 
kupujícího snaží často zmást doplňujícími nápisy 
jako „výběrová“ nebo „čerstvá“ vejce, které jsou 
ale jen návnadou a nepodávají žádnou relevantní 
informaci o tom, v jakých podmínkách byly nos-
nice chovány.

Chovy klecové

V EU jsou v klecích chovány dvě třetiny slepic, 
v ČR přes 90 % slepic. Tento způsob chovu je nej-
levnější, ale pro slepice zcela neuspokojivý. Vejce 
z těchto chovů bývají označena jako „vejce nos-
nic v klecích“. Rozlišují se klecové systémy neo-
bohacené a obohacené.

Neobohacené klece

V neobohacených (tzn. neupravených) klecích 
žijí nosnice na ploše min. 550 cm2 (ke srovnání 
– list papíru formátu A4 má obsah 623,7 cm2). 
Klece jsou umístěny ve velkých halách. Slepice 
stojí na holé drátěné podlaze, kam také snáší 
vejce. Podlahy jsou šikmé, aby se vejce po sne-
sení skutálelo na pásový dopravník v zadní části 
klece. Nosnice nemají možnost pohybu a je jim 
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lehlý terén, částečně pokrytý vegetací. Do této 
skupiny je také možno zařadit tradiční domácí 
chov slepic na dvorku.

Ekologický chov

Měl by zaručovat nejlepší komfort pro slepice. 
Slepice musí mít prostor k hrabání, ke snášení 
vajec do hnízda, popelení se, možnost hřadování 
a celodenní přístup do výběhu. V jednom chovu 
může být maximálně 3 000 nosnic, v hale maxi-
málně 6 slepic na 1 m2 (tj. cca 1 667 cm2 na sle-
pici), ve výběhu připadnou na každou slepici min. 
4 m2. V hejně jsou chovány spolu s kohouty, 
jejichž přítomnost snižuje agresivitu mezi nosni-
cemi. Slepice musejí být krmeny opět jen pro-
dukty ekologického zemědělství. Certifikát se 
ekofarmám dává na dobu 15 měsíců, poté musí 
zemědělci znovu zažádat o kontrolu.

Situace v ČR

Jak jsme již uvedli výše, v zemích EU je od začátku 
roku 2012 zakázán chov nosnic v neobohace-
ných klecích. Směrnice z roku 1999 byla přijata 
na základě celoevropské kampaně trvající přes 
30 let. Kampaň zahájila v 70. letech 20. století 
britská mezinárodní organizace Compassion in 
World Farming a zapojili se do ní organizace i jed-
notlivci chránící tzv. hospodářská zvířata. Přijetí 
směrnice mělo plnou podporu Evropského parla-
mentu a většiny členských států, Česká republika 
patřila mezi odpůrce této směrnice.

❚❚ Prostor klece je stanoven na min. 750 cm2 
na 1 nosnici, z čehož je nejméně 600 cm2 
využitelné plochy, se sklonem max. 14 % 
nebo 8° a má min. 45 cm výšky. Plocha 
hnízd se do využitelné plochy nezapočí-
tává. 

❚❚ Prostory mimo využitelnou plochu musí být 
min. 20 cm vysoké. 

❚❚ Minimální plocha klece je 2000 cm2. 
❚❚ V každé kleci musí být snáškové hnízdo. 

V prostoru hnízda nesmí být podlahy z drá-
těných mřížek. 

❚❚ V kleci musí být prostor s podestýlkou 
k hrabání a zobání (tzv. podestýlková 
lázeň). 

❚❚ Na každou nosnici musí být k dispozici 
min. 15 cm hřadu. 

❚❚ Na 1 nosnici musí připadat min. 12 cm 
krmítka. 

❚❚ V každé kleci musí být 2 kapátkové napá-
ječky. 

❚❚ V každé kleci musí být plocha pro zkraco-
vání drápů. 

❚❚ Uličky mezi řadami klecí musí mít šířku 
min. 90 cm a mezi podlahou a spodní 
řadou klecí musí být ponechána mezera 
min. 35 cm.

Chovy neklecové

Chov na podestýlce

Slepice jsou stejně jako v klecových systé-
mech chovány v halách, mohou se však ales-
poň zčásti volně pohybovat, hřadovat a sná-
šet vejce do hnízd. Podlaha je minimálně 
z jedné třetiny pokryta podestýlkou ze slámy, 
písku, hoblin apod. V nově budovaných cho-
vech nesmí být hustota slepic větší než 9 sle-
pic na 1 m2 (tj. asi 1 111 cm2 na slepici). V ČR 
jsou tímto způsobem ve velkochovech cho-
vána asi 3 % nosnic. I tento způsob chovu zna-
mená život v halách bez oken, kde mají zvířata 
narušenou sociální hierarchii, trpí nemocemi, 
infekcemi a mají minimální možnost pohybu.

Výběhový chov

Slepice žijí v halách stejně jako u podestýlko-
vého chovu, ale musí mít volný přístup na při-
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zvířat a je spojena s pozitivními změnami eko-
logického i společenského charakteru.

Intenzivní živočišná zemědělská produkce je 
kromě krutosti ke zvířatům také nešetrná 
k přírodním zdrojům a vyznačuje se obrov-
skou spotřebou vstupní energie. Zatímco 10 
akrů půdy využívané pěstováním sóji může 
uživit až 60 lidí, stejná plocha osázená plodi-
nami určenými ke zkrmení dobytkem uživí 
skrze živočišnou produkci pouze 2 lidi. Při 
produkci stravy založené na mase se ve srov-
nání s veganskou stravou spotřebuje až 
padesátkrát větší množství fosilních paliv. 

Pro intenzifikaci zemědělské produkce se 
používají velká množství umělých hnojiv, 
pesticidů, herbicidů a insekticidů. Tyto che-
mické látky, stejně jako velké množství 
močůvky a výkalů vyprodukované hospodář-
skými zvířaty znamenají nemalou zátěž pro 
životní prostředí. Potřeba získávání další 
zemědělské půdy pro živočišnou zeměděl-
skou výrobu pak vede k masivnímu kácení 
deštných pralesů, čímž dochází k destrukci 
biodiverzity a vzniku mnoha jiných závaž-
ných ekologických problémů.

Zdroj: www.goveg.cz,  
www.spolecnostprozvirata.cz, www.ciwf.org.uk

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

V České republice je stále většina nosnic (kolem 
90 %) chována v (obohaceném) klecovém chovu 
– to znamená, že drtivá většina českých nosnic 
tráví svůj život na ploše o málo větší, než je 1 listu 
papíru A4. Rozpětí jejích křídel přitom činí kolem 
80 cm. Nízká výška klece jim brání v přirozeném 
pohybu hlavy. Ani obohacené klece nosnicím 
neumožňují zcela naplnit přirozené potřeby 
a navazovat normální společenské vztahy. Tyto 
faktory mohou vést ke zraněním ptáků a k váž-
ným poruchám chování. Mnoho slepic také one-
mocní osteoporózou. Příčinou je především ome-
zený pohyb a nedostatek vápníku v důsledku 
nadměrného množství produkovaných vajec. 
Dalším problémem jsou zraněné, deformované 
končetiny způsobené drátěnou podlahou v části 
klece. Zvířata tráví život v halách s umělým osvět-
lením a mají narušený diurnální cyklus (cyklus 
dne a noci).

Dalším „problémem“ z hlediska ochrany zvířat 
jsou kohoutci. Jelikož nemohou snášet vejce 
a nosná plemena mají příliš málo masa, jsou pro 
majitele farmy bezvýznamní. Jsou proto hned 
po vylíhnutí hromadně zabíjeni – nejčastěji v ply-
nové komoře.

Většina českých nosnic z velkochovů je zabita 
zhruba po roce, kdy končí první snáškové období, 
po němž produkce vajec klesá a zemědělcům se 
nevyplatí slepice živit.

Chov nosnic je v drtivé většině případů spojen 
s utrpením zvířat v důsledku nevhodných život-
ních podmínek. Jako spotřebitelé ovšem můžeme 
tím, co si koupíme, leccos ovlivnit. Pokud 
nemáme možnost mít vejce z dobrého domácího 
chovu, je nejlepší je vůbec nekupovat nebo ales-
poň jejich spotřebu omezit. V mnoha receptech 
stačí vejce vynechat, také je možné je nahradit 
škrobem, sojovou moukou, rozmačkaným baná-
nem apod.

Protože ani ostatní živočišné produkty se neobe-
jdou bez utrpení zvířat, Svoboda zvířat podporuje 
veganský způsob života. Každý život má pro nás 
svou vlastní neopakovatelnou hodnotu. Správně 
složená veganská strava je plnohodnotným zdro-
jem potřebných živin s pozitivním dopadem 
na zdraví člověka, není zatížena utrpením a smrtí 
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posledních letech nenašly žádná pochybení 
ani nebyla udělena žádná pokuta za jakékoli 
porušení legislativy.

I přes tyto negativní reakce ale kampaň Ukažte 
to vládě! pokračuje. Z webu www.ukazteto-
vlade.cz můžete nyní odeslat e-mail ministru 
zemědělství a vyjádřit své zklamání nad jeho 
rozhodnutím. Tlak ze strany veřejnosti bývá 
mnohdy to jediné, co na politiky platí, proto 
Vás prosíme, abyste se i tentokrát zapojili. 
Stále také probíhá sběr podpisů pod petici 
za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR. 
Petici již podepsalo přes 13 000 lidí.

Kampaň

Proti srsti
Ukažte to vládě!

V prosinci 2012 se zástupci Svobody zvířat 
a předseda světové Aliance za módu bez kožešin 
zúčastnili jednání s náměstkem ministra země-
dělství RNDr. Machem. Na pořadu debaty byly 
především nově zveřejněné záběry z českých 
kožešinových farem a problematika chovu tzv. 
kožešinových zvířat obecně. Záběry zveřejnila 
Svoboda zvířat na podzim loňského roku. 

Na důkaz toho, že opravdu pocházejí z českých 
chovů, byly záběry opatřeny i GPS souřadnicemi.

V lednu 2013 vydalo ministerstvo zemědělství 
očekávané stanovisko k této kauze. I přes proka-
zatelné utrpení zvířat však dle slov Ministerstva 
zemědělství ČR nebyly shledány žádné racionální 
důvody k zákazu těchto chovů.

Úředníci bohužel zcela ignorují jak fakt, že tzv. 
kožešinová zvířata na farmách trpí, tak i názor 
veřejnosti, která v rámci kampaně Ukažte to 
vládě! odeslala ministru zemědělství již přes 
20 000 e-mailů požadujících zákaz chovu tzv. 
kožešinových zvířat. Nereagují ani na skutečnost, 
že v ostatních evropských zemích se především 
na základě nátlaku laické a doporučení odborné 
veřejnosti v poslední době přijímají buď zákazy 
chovu těchto zvířat, nebo velmi přísné podmínky 
pro chov.

Své stanovisko vydala ke kauze i Státní veteri-
nární správa (SVS), podle níž jsou kontroly chovů 
dostatečné a jsou prováděny pravidelně. Dle dat, 
která od SVS máme, však inspekce v několika 
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měli také možnost vyfotit se na protest proti 
kožešinovým farmám ve velké kleci – mimo 
jiné se v ní nechala vyfotit i herečka Jaroslava 
Obermaierová. Nechybělo ani promítání 
nových záběrů z českých kožešinových farem.

Na seznam 
Obchodů bez kožešin 
přibyly další 
společnosti!

Na mezinárodní seznam bezko-
žešinových obchodníků přibyly 2 
nové společnosti – jedná se o český 
obchůdek Indova a rakouskou firmu Hervis.

Hervis, který má v České republice síť pobo-
ček, sídlí v Rakousku, kde také k rozhodnutí 
o přistoupení do programu došlo. Závazek, že 
firma nebude prodávat žádné výrobky z pra-

Zákaz chovu norků 
na kožešiny v Holandsku

V úterý 19. prosince 2012 oslavily nizozem-
ské organizace na ochranu zvířat dlouho oče-
kávané vítězství. Tamější senát schválil zákaz 
chovu norků na kožešiny, který nabude účin-
nosti v roce 2024. V praxi to znamená, že 
v tomto roce nebudou v Holandsku existovat 
žádné kožešinové farmy (chov činčil i lišek 
na kožešiny je zde již zakázán).

Holandsko, kde se ročně kvůli kožešině zabije 
až 6 milionů norků, je po Číně a Dánsku třetím 
největším světovým producentem norkových 
kožešin. Politická diskuse o přijetí této legisla-
tivy zde začala již v roce 1999. Nejprve byl 
poslaneckou sněmovnou přijat zákon zakazu-
jící chov norků od roku 2018, ale neprošel 
tehdy projednáváním v senátu. Hlavním argu-
mentem proti zákazu byly finanční problémy, 
které by taková legislativa přinesla chovate-
lům. Proto bylo v původním záměru změněno 
datum na rok 2024 s tím, že stát uhradí cho-
vatelům kompenzace ve výši 28 milionů eur.

Kampaň Ukažte to vládě! podpořily i mnohé 
známé osobnosti – například Lejla Abbasová, 
Petra Černocká, Marta Kubišová či Pavel 
Vítek. Koncem roku se díky kampani objevily 
informace o problematice tzv. kožešinových 
zvířat v mnoha médiích (např. v hlavních 
večerních zprávách TV Nova z 20. 11. 2012 
nebo v pořadu Chcete mě z 2. 12. 2012).

Více informací včetně nových záběrů z čes-
kých farem najdete na www.protisrsti.cz či 
www.ukaztetovlade.cz.

Světový den bez kožešin

V roce 2012 připadl Světový den bez kožešin 
(Fur Free Friday) na pátek 23. listopadu. Při 
této příležitosti jsme na náměstí Republiky 
v Praze uspořádali celodenní informační stá-
nek, kde naši dobrovolníci oslovovali kolem-
jdoucí a nabízeli jim možnost podepsat petici 
za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat. Lidé 

Předsedkyně SZ Lucie Moravcová při rozhovoru pro TV Barrandov
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Kampaň

Za nahrazení
pokusů
na zvířatech
Konec kruté kosmetiky

Mnohaletá kampaň Evropské koalice 
za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) 
za ukončení testování kosmetiky na zvířa-
tech a jejího prodeje v Evropě nakonec 
dosáhla svého cíle. 11. března 2013 začal 
v EU platit zákaz dovozu a prodeje kosmetiky 
testované na zvířatech.

Od roku 2009 platí v EU zákaz testování kos-
metických výrobků a složek na zvířatech 
a také zákaz dovozu a prodeje kosmetiky 
a jejích složek, které byly na zvířatech testo-
vány jinde než v EU. Druhá část tohoto zákazu 
ovšem dlouho obsahovala výjimky pro tři typy 
testů (test toxicity po opakované dávce, test 
reprodukční toxicity a test toxikokinetiky), 
které mohly probíhat na zvířatech. 11. března 
2013 se zákaz rozšířil a začal platit bez výji-
mek. Je to tedy významný krok kupředu 
a velký úspěch všech, kteří dlouhá léta o tento 
zákaz usilovali.

Výrobky, které byly uvedeny na trh před  
11. březnem 2013, zůstaly v prodeji – zákaz 
se týká pouze nových složek a výrobků. 
Ke všem používaným testům na zvířatech 
jsou k dispozici schválené alternativní 
metody, ke třem testům, pro něž doposud 
platila výjimka, se v současné době alterna-
tivy validují.

vých kožešin, se vztahuje na všechny její obchody 
po celém světě.

Program Obchod bez kožešin poskytuje spotřebi-
telům po celém světě přesné informace  
o bezkožešinové politice jednotlivých prodejců, 
aby se zákazníci mohli během svých nákupů roz-
hodovat odpovědně a informovaně. Cílem pro-
gramu je šířit myšlenku, že spotřební způsob 
života může být etický, a informovat o tom, jací 
světoví prodejci soucítí se zvířaty. Program 
uznává a podporuje obchodníky, kteří se písemně 
zavázali, že budou propagovat módu bez kožešin. 
Společnosti, které svůj závazek nepotvrdí 
písemně, do programu zařazeny nejsou, a to bez 
ohledu na zboží, které prodávají.

V roce 2012 se pro bezkožešinovou módu roz-
hodlo rekordních 50 nových obchodníků z růz-
ných zemí světa. Jejich pravidelně aktualizovaný 
seznam najdete na www.obchodbezkozesin.cz, 
k dispozici je také tištěná verze seznamu se 
stručnými informacemi o projektu.

Program je celosvětově koordinován Aliancí 
za módu bez kožešin, v České republice pak její 
členskou organizací Svobodou zvířat.

Více informací na www.obchodbezkozesin.cz  
nebo na www.furfreeretailer.com

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). Panely s 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 způso-
bech chovu a welfare (životní pohodě) těchto zví-
řat, o legislativě v různých zemích nebo o možnos-
tech aktivního zapojení se do jejich ochrany. 
Výstavy půjčujeme zdarma a lze je snadno zavěsit. 
Pokud víte o vhodném prostoru (kluby, knihovny, 
muzea apod.), do nichž by bylo možné výstavy 
umístit, pište na e-mail vystavy@svobodazvirat.cz.

Připravila: Lucie Moravcová 
(lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)
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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 vystavy@svobodazvirat.cz. 
Jedná se o 8 závěsných panelů o rozměrech 
100 x 70 cm na výšku.

Celý únor byla výstava k vidění na Magistrátu 
města Ostrava, v dubnu ji bude možné zhléd-
nout v Zookrámku welfare v Českém Dubu 
(Lidická 23/III), v průběhu dubna a května 
také bude v Pardubicích a Rumburku.

Budeme rádi, pomůžete-li nám i s šířením 
informačních materiálů týkající se pokusů 
na zvířatech. Jedná se o seznam výrobků 
netestovaných na zvířatech, brožuru o testo-
vání na zvířatech, leták o testování Botoxu 
a letáky a brožury o humánním vzdělávání. 
K dispozici máme i několik druhů plakátů. 
O materiály si pište na info@svobodazvirat.cz 
nebo si je vyzvedněte v našich infocentrech.

Další informace naleznete  
na www.pokusynazviratech.cz  

a www.netestovanonazviratech.cz

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

nost (HHPS). Aktualizovaný seznam značek 
s HCS a HHPS najdete na www.netestovano-
nazviratech.cz, v lednu jsme také vydali novou 
tištěnou verzi tohoto seznamu.

Evropskou unii předběhl Izrael, kde začal 
zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované 
na zvířatech, stejně jako prostředků pro 
domácnost platit již 1. ledna tohoto roku. 
Další země budou jistě následovat.

Děkujeme všem, kdo po celá léta podporovali 
naši kampaň za ukončení prodeje kruté kos-
metiky v Evropě. Bez Vás bychom tohoto 
vítězství nedosáhli!

K tomu, aby zákaz v praxi opravdu fungoval, však 
povede ještě dlouhá cesta. Dodržování zákazu je 
v kompetenci jednotlivých členských států EU, 
z nichž mnohé pravděpodobně nebudou mít 
potřebné znalosti a finance k tomu, aby efektivně 
kontrolovaly jeho dodržování a penalizovaly pří-
padná porušení. Navíc kosmetické společnosti 
stále mohou na zvířatech nadále testovat a pro-
dávat výrobky v jiných částech světa. V 80 % 
států světa zatím zůstává testování kosmetiky 
na zvířatech legální.

Nadále také zůstává nevyjasněno několik otázek, 
které musí být ještě vyřešeny Evropskou komisí, 
případně Evropským soudem. Například není 
přesně definován pojem „kosmetická složka“, 
otázkou je i rozsah zákazu a také zatím není 
jasné, zda mohou být v kosmetice používány 
složky otestované na zvířatech za jiným než kos-
metickým účelem. Za určitých okolností je tedy 
zřejmě nadále možné kosmetické složky na zvířa-
tech testovat.

Humánní kosmetický standard (HCS) pro kosme-
tiku plně netestovanou na zvířatech tak zůstává 
v platnosti a nadále má svůj význam. HCS je celo-
světovým certifikátem a schváleným společnos-
tem neumožňuje testování na zvířatech nikde 
na světě a pro jakýkoli trh. Pro získání certifikátu 
HCS musí výrobce kosmetiky zaručit, že nepod-
poruje testování na zvířatech v žádném článku 
svého dodavatelského řetězce, aby tak spotřebi-
telům umožnil vybrat si výrobky skutečně eticky 
přijatelné. Společnosti s HCS tak i nadále splňují 
přísnější požadavky než je legislativní minimum. 
Např. firmy, které prodávají své výrobky v Číně, 
se v současné době testování na zvířatech nevy-
hnou, protože čínské úřady to vyžadují. Společ-
nosti, které chtějí mít HCS, se proto musely 
tohoto významného podílu na trhu vzdát. Spotře-
bitelé, kteří si chtějí být jisti, že svými nákupy 
skutečně nepodporují utrpení zvířat, by proto 
měli nadále vybírat značky s HCS.

Evropský zákaz se vztahuje pouze na kosmetiku. 
Další výrobky, jako čisticí prostředky a jiné pří-
pravky pro domácnost, tak mohou být nadále 
na zvířatech testovány. V těchto případech dopo-
ručujeme kupovat výrobky s certifikátem 
Humánní standard pro prostředky pro domác-
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ští radní, kteří v lednu 2013 zamítli pronájem 
pozemku na Rohanském ostrově, kde se show 
měla konat.

„Nepovažujeme za vhodné pronajímat pozemek 
pro projekt, který je v rozporu s naší i mezinárodní 
legislativou, neboť pro evropské země není možné 
vydat povolení dovozu pro delfíny pocházející 
z volné přírody, pokud jsou dováženi pro komerční 
účely. A vystoupení pro veřejnost zcela jistě 
komerční účel je“, uvedl primátor města Prahy 
Bohuslav Svoboda.

Proti záměru se vyslovili také zástupci zoologic-
kých zahrad.

Celá akce je opravdu v rozporu s českou i mezi-
národní legislativou. Zákon na ochranu zvířat 
proti týrání, § 14a říká, že je „zakázáno provozo-
vat mobilní zařízení typů pojízdných zvěřinců, exo-
tárií, terárií a akvárií, v nichž jsou jedinci volně žijí-
cích druhů umístěni převážně v prostoru 
dopravního prostředku, s výjimkou zvířat, se kte-
rými je pracováno v cirkusové manéži“. Vyhláška 
o drezuře navíc přímo říká: „Delfínovití nesmí být 
chováni a využíváni k drezúře v mobilních zaříze-
ních pro drezúru zvířat“. Kromě delfínů mají 
na akci vystupovat i mroži a lachtani, což Zákon 
na ochranu zvířat také zakazuje.

Delfíni jsou nesmírně inteligentní a citlivá zvířata. 
V moři se pohybují rychlostí kolem 30 km/h, 
dokážou uplavat přes 1 000 km za 20 dní, vytvá-
řejí si silné sociální vazby, umějí spolupracovat, 
používat nástroje a oslovují se jmény. V zajetí lze 
vhodné podmínky pro ně vytvořit velmi těžko, 
potřebují rozsáhlé bazény s celou řadou zajíma-
vostí a podnětů, stabilní skupiny, přesné che-
mické složení vody, jemuž se lze umělou přípra-
vou jen přiblížit, a vhodnou stravu, nejlépe 
založenou na čerstvých rybách. Nic z toho nelze 
vytvořit v podmínkách mobilního stanu, ve kte-
rém mají být v Praze drženi.

Podle oznámeného programu by delfíny mělo 
čekat každodenní plavání s veřejností a vystou-
pení, které bude ve všední dny trvat 13 hodin, 
o víkendu 14 hodin. Vystoupení s drezúrou, které 
probíhá v předem dané dramaturgii, je velmi 
vzdálené tomu, co lze považovat za přirozenou 
hru. Při takto náročném programu jim už vůbec 

Svoboda zvířat nadále nabízí základním a střed-
ním školám a nízkoprahovým zařízením pro děti 
a mládež v Plzeňském kraji celou škálu ekový-
chovných programů. Během 1. pololetí školního 
roku 2012/2013 byl o programy velký zájem.

Pro 1. stupeň ZŠ jsou připraveny tři programy: 
„Zvířátka u nás doma aneb umíme se o ně 
starat“, „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 programy: „Zvířata jako součást prů-
myslu“, „Zvířata na farmě“ a „Zvířata v cirku-
sech a ZOO“. Všechny nabízené programy lze 
absolvovat také v anglickém jazyce.

Připravila: Petra Hefnerová 
(ekovychova@svobodazvirat.cz)

Na jaro se v Praze chystá „velkolepá“ akce – cir-
kus s delfíny. Kromě samotné show s vystoupe-
ním delfínů nabízí organizátor akce možnost si 
s delfíny zaplavat, což má mít údajně terapeu-
tické účinky. Akci prozatím naštěstí zastavili praž-

Ekologická výchova

Delfinárium v Praze
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nezbude čas na přirozené chování. Podle organi-
zátorů pocházejí delfíni, kteří mají přijet do Prahy, 
z různých delfinárií, tudíž se navzájem ani neznají 
a netvoří stabilní skupinu. To je pro ně rovněž 
velmi stresující, neboť se jedná o zvířata v přírodě 
žijící ve stabilních skupinách.

Problematický je i transport – doprava letadlem 
z místa v Turecku do Prahy (nakládání, vykládání, 
transport), přizpůsobování místním podmínkám, 
průběh show a jejich přeprava zpět nebo na jiné 
místo jistě na zvířata pozitivní vliv mít nebude.

Závažná je i otázka týkající se „terapeutického“ 
plavání s delfíny. Přestože je plavání s delfíny bez-
pochyby příjemným zážitkem, ani při dlouhodobé 
terapii (která je spíše rehabilitací) nebyly proká-
zány o nic větší terapeutické účinky než u jiných 
druhů terapií se zvířaty (např. canisterapie, hippo-
terapie). Naopak je ale doloženo riziko jak zra-
nění, tak možného přenosu celé řady infekcí, a to 
nejen z delfína na člověka, ale i opačně. Pořada-
tel navíc nabízí sedm minut „terapeutického“ pla-
vání s delfínem. Za tu dobu se dítě nestačí ani 
rozkoukat, maximálně si delfína párkrát pohladí. 
Terapeutický efekt takového zážitku je nulový. 
Nulový ale není zisk provozovatele. Za jedno sed-
miminutové plavání si účtuje 1 700 Kč. To není 
nic jiného než zneužívání lidí s postižením a záro-
veň zvířat pro svůj vlastní prospěch.

Tato zvířata mají své přirozené prostředí ve volné 
přírodě v jiných částech světa. Poznávání jejich 
života by mělo probíhat jinak než transportem 
do České republiky a navozováním stresových 
podmínek ve stísněných podmínkách bazénu 
v centru města.

Přes zamítavý postoj pražských radní se organi-
zátoři nechtějí projektu vzdát a pokračují v pro-
deji vstupenek. Zároveň hledají nové místo 
na uspořádání akce. Za zrušení akce vznikla 
petice a připravují se i další aktivity. Svoboda zví-
řat tyto akce plně podporuje a s pořádáním del-
fíní show v Praze nesouhlasí.

Více informací  
na http://delfinpatridomore.webnode.cz

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

Loni začátkem září jsem strávila nezapomenu-
telný týden v útulku Animal Aid Unlimited v Indii. 
Tou dobou byl zrovna konec monzunového 
období a spolu s manželem a pěti dalšími dobro-
volníky jsem se vydala do státu Radžastán, kde 
se poblíž města Udaipur nachází útulek pro zra-
něná a hendikepovaná zvířata všeho druhu.

Hořkosladká Indie
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Útulek založil americký pár Erika a Jim 
Abramsovi společně s jejich dcerou Claire 
před 15 lety a věnují mu téměř všechen svůj 
čas a energii. V Indii totiž život pro zvířata 
není vůbec růžový. Většina zvířat se buď 
toulá po ulicích a snaží se najít dost jídla pro 
přežití nebo je využívána pro těžkou práci 
nebo jako zdroj potravy.

Psi nejsou běžně chováni jako mazlíčci, 
takže adopce z útulku nepřipadá v úvahu, 
a proto je nutné dělat těžká rozhodnutí 
o tom, kteří psi jsou dost zdraví na to, aby 
mohli být vypuštěni zpět na ulici, kteří mohou 
ještě nějaký čas zůstat na zotavení a kteří 
jsou trvale postižení v takové míře, že si je 
nechají v útulku po zbytek života.

Většina psů ke svým zraněním přijde násled-
kem dopravní nehody, někteří jsou zraněni 
jiným psem a běžně jsou také v útulku léčeni 
psi se svrabem. Vzhledem k tomu, že psi 
nějakou dobu se zraněním žijí, než se do Ani-
mal Aid dostanou, má řada z nich rány zamo-
řené larvami.

Když poprvé uvidíte poloochrnuté psy a psy 
s různými amputacemi, je to neskutečně 
dojemný zážitek. Tito psi ale v útulku zůstá-
vají a buď se mohou volně pohybovat 
po obrovském pozemku, nebo jsou umístěni 
ve speciálně uzpůsobených výbězích. Proto 
vám postupně začne být víc líto psů, kteří 
musejí zpátky na ulici a bojovat o přežití. 
Všichni psi jsou před vypuštěním nejdřív 

vykastrováni a naočkováni a člověk, který 
původně ke zraněnému psovi zavolal pomoc, je 
požádán, aby se o něj staral. Lidé ale často 
nemají prostředky na vlastní obživu, takže sou-
vislá péče o zachráněné zvíře je spíše výjimkou.

Krávy a osli se do Animal Aid dostávají buď 
po srážkách s auty nebo díky lidské nezodpo-
vědnosti. Osli jsou nuceni pracovat někdy až 
do padnutí – zapřažení do vozů s těžkými 
náklady, důsledkem čehož často zůstanou zmr-
začení a majitel se o ně přestane starat. Krávy 
jsou nejčastěji oběťmi mléčného průmyslu, trpí 
následkem života stráveného na krátkém úvazu 
u kůlu, nebo jsou to nechtěná telata vyhnaná 
na ulici. V Indii je také překvapivé množství pou-
ličních prasat, která se ne vždy dokážou vyhnout 
autům nebo povozům.

Když člověk vidí všechno to utrpení, lidské i zví-
řecí, říká si “kde začít?”. Ale jak říká zaklada-
telka útulku Erika – každý den je výzvou, ale 
s každým zachráněným zvířetem člověk vidí, že 
snaha není beznadějná. Kromě záchrany a sta-
rání se o zvířata, kterých v současnosti v útulku 
žije asi tři sta, se zaměstnanci věnují i osvětě – 
pořádají přednášky ve školách a snaží se 
do pomoci zapojovat místní obyvatele.
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Kampaň Proti srsti

V uplynulém roce jsme pokračovali ve snaze 
o prosazení zákazu chovu tzv. kožešinových 
zvířat v České republice a lobovali u našich 
poslanců. Součástí toho byl i sběr podpisů 
pod petici, jichž se nám podařilo získat více 
než 13 000.

Naše výstavy (výstavy prací ze soutěže 
Designem proti kožešinám a výstava o pro-
blematice kožešinové módy), které zdarma 
půjčujeme, se objevily na mnoha veřejných 
místech.

Zúčastnili jsme se dvou mezinárodních 
setkání Aliance za módu bez kožešin (Fur Free 
Alliance), která sdružuje více než 35 organi-
zací na ochranu nejen tzv. kožešinových zvířat 
z celého světa.

Pokračovali jsme v koordinaci mezinárodního 
programu Obchod bez kožešin v ČR, jenž je 
určen obchodníkům, kteří se rozhodli nepro-
dávat pravé kožešiny. V roce 2012 byl o pro-
gram enormní zájem, na seznam přibylo přes 
50 nových firem. Vznikla také nová faceboo-
ková stránka pro fanoušky Obchodu bez kože-
šin. V rámci programu jsme též vydali nový 
letáček, jehož součástí je i seznam bezkožeši-
nových obchodníků dostupných v ČR.

Co se událo
v SZ v roce 2012

Celý útulek funguje se základním vybavením – 
mají operační sál a vlastního veterináře, ale 
finance na ultrazvuk nebo rentgen nejsou, takže 
většina zranění bývá posuzována především 
odborným pohmatem. V útulku také pracují dvě 
ženy, jejich úkolem je opečovávat zvířata – čistit 
jim srst, hladit, utěšovat apod. Pracují za pár 
korun, ale pro zvířata, která za svůj život moc 
lásky a bezpečí nepoznala, je to práce k neza-
placení.

Byl to pro nás týden, ve kterém jsme nabrečeli asi 
nejvíc slz v životě, ne všichni pacienti svou bitvu 
vyhrají a loučení bylo náročné. Byli jsme 
a budeme všem v tomhle útulku nesmírně vděční 
za veškerou práci a odvahu, se kterou zachraňují 
často i skoro ztracené případy. Před odjezdem 
jsme jim darovali, co se dalo – finanční příspě-
vek, ručníky, staré oblečení na pelíšky atd. a roz-
hodně jsme tam nechali i kus srdce.

Více informací naleznete na www.animalaidunli-
mited.com, útulek Animal Aid Unlimited můžete 
podpořit také na Facebooku: www.facebook.
com/AnimalAidUnlimited.

Připravila: Veronika Powell

(Autorka řadu let pracuje jako dobrovolnice 
ve Svobodě zvířat. Žije ve Velké Británii a pracuje 

jako expertka na výživu pro organizaci  
Vegetarian & Vegan Foundation.) Světový den bez kožešin, Praha, 23. listopadu 2012
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Na konci listopadu jsme spustili novou kampaň 
Ukažte to vládě!, založenou na nových záběrech 
z českých kožešinových farem. Na stránce  
www.ukaztetovlade.cz je k dispozici krátký infor-
mační klip a je zde možné zaslat protestní e-mail 
ministrovi zemědělství. Úspěšný byl i Světový den 
bez kožešin, který jsme pořádali 23. listopadu 
v centru Prahy. U našeho infostánku se zastavo-
valo mnoho lidí, podepisovali petici a sledovali 
záběry z farem, které jsme zde promítali.

Kampaň Za nahrazení 
pokusů na zvířatech

Pokračovali jsme ve sběru podpisů pod petici 
„Ne kruté kosmetice“, jejímž cílem bylo dodržet 
březen 2013 jako termín zákazu dovozu kosme-
tiky testované na zvířatech do EU. Zúčastnili jsme 
se předávání petice v Bruselu a lobování u euro-
poslanců. Na téma testování kosmetiky jsme se 
zaměřili i během Světového dne laboratorních 
zvířat, kdy jsme uspořádali akci v centru Prahy. 
U této příležitosti jsme také zahájili novou kam-
paň na podporu zmíněné petice. Plakáty ke kam-
pani byly k vidění po celý květen v pražském 
metru a plzeňských tramvajích.

Na jaře jsme uspořádali soutěž Designem proti 
pokusům na zvířatech, jejímž cílem bylo vytvoření 
co nejlepšího návrhu na tričko. Vítězný návrh 
jsme použili na výrobu trika, které je nyní možné 
zakoupit v našem e-shopu.

Naše mobilní výstava o pokusech na zvířatech a alter-
nativních metodách byla instalována na mnoha veřej-
ných místech po celé České republice.

Vydali jsme nový leták o testování Botoxu a připo-
jili se k Celoevropskému dni proti testování Botoxu 
na zvířatech. Na podzim jsme také zveřejnili nové 
bannery upozorňující na tuto problematiku. Jeden 
z hlavních výrobců Botoxu již v důsledku nátlaku 
veřejnosti od testování na zvířatech ustoupil.

Připojili jsme se k petici ECEAE proti Air France, 
která jako jediná velká aerolinka v Evropě nadále 
přepravuje opice do laboratoří. Několik leteckých 
společností se vloni převozů opic po protestech 
veřejnosti vzdalo.

Dlouhodobě informujeme veřejnost o situaci 
ohledně testování kosmetiky a prostředků pro 
domácnost, neustále aktualizujeme a propagu-
jeme seznam společností, které na zvířatech své 
výrobky ani složky netestují. Vydali jsme také 
novou tištěnou verzi tohoto seznamu.

Byly spuštěny nové mezinárodní stránky o alter-
nativních metodách k pokusům na zvířatech 
ve vzdělávání – www.interniche.org. S pomocí 
mnoha dobrovolníků stránky postupně překlá-
dáme do češtiny.

Kampaň Cirkusy bez zvířat

I v uplynulém roce jsme monitorovali životní pod-
mínky zvířat v cirkusech. Vždy, když jsme zjistili 
pochybení, žádali jsme o nápravu veterinární správu. 
Pokračovala virtuální kampaň, do níž se naši příz-
nivci fotí s cedulkou „Chci cirkusy bez zvířat.” Vydali 
jsme novou verzi medvědích omalovánek pro děti.

Sekce na ochranu koček

V roce 2012 jsme našli domov pro 31 vyléčených 
koček, rozmístili jsme několik nových zateple-
ných bedniček a členové naší sekce denně krmili 
zatoulaná zvířata. Na podzim jsme uspořádali již 
10. umísťovací výstavu, díky níž našlo nový 
domov 20 opuštěných koček. Spustili jsme také 
novou verzi webu www.kocici.cz.

Nově nabízíme inzerci výrobků a služeb, které 
nejsou v rozporu s cíli a postoji SZ. Inzercí 
ve Zpravodaji můžete oslovit specifickou skupinu 
spotřebitelů a podpořit činnost SZ. 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
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na jakoukoli částku, tak nás budete moci 
pravidelně podpořit a nebude Vás to stát 
žádný čas ani úsilí. Za jakoukoli formu pod-
pory moc děkujeme!

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 
každý měsíc zasílat pravidelný elektronický 
Newsletter s novinkami 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: od dubna do srpna 2013  
jen 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: středa 14–18 hodin (nebo 
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

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.

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 736 766 188 (Lucie Moravcová).

Naši práci můžete podpořit také finančně. Stačí 
zaslat jakoukoli částku na účet č. 152 049 858/0300. 
Výhodným způsobem podpory je nastavení 
měsíčního trvalého příkazu na Vašem účtu 

Distribuce
Svobody zvířat

Členství
ve Svobodě zvířat

Podpořte prosím naši práci 
a pomozte nám chránit zvířata!
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