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Vybráno z obsahu
Životní podmínky
zvířat v zoologických zahradách
se sice stále
zlepšují, i tak má
ale tento způsob
chovu celou řadu
negativ. Více se
dozvíte v hlavním
článku čísla
na stranách 4–5.
Kožešinové farmy
přinášejí všude
stejně smutný
pohled na nemocná
a zubožená zvířata.
Více o finských
farmách najdete
na stranách 6–7.

Milé čtenářky, milí čtenáři,
jsme rády, že se s Vámi shledáváme u dalšího
čísla našeho čtvrtletního Zpravodaje. Rok 2014
je pro nás rokem výročním, neboť Svoboda zvířat
oslaví 20 let své existence. Za tímto účelem připravujeme také speciální kampaň, kterou Vás
překvapíme v jarních měsících.

Co podniknout
s tempehem?
Nechte se inspirovat veganským
receptem
na straně 13.

Počátkem letošního doku vyvolal u veřejnosti rozruch případ usmrcení žirafího samce v dánské
ZOO, i proto je úvodní článek věnován právě problematice zoologických zahrad.
Na dalších stránkách se dočtete novinky z jednotlivých kampaní a ze světa ochrany zvířat.
Dozvíte se o aktivitách společnosti HSI v Soči,
kde byli před zahájením olympijských her zabíjeni
toulaví psi, o obchodu se slonovinou v USA nebo
o snahách českých cirkusů oslabit ochranu zvířat
v cirkusech.
Připravili jsme pro Vás i krátké shrnutí našich
aktivit v loňském roce a na závěr jeden veganský
recept.
Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na shledání u dalšího čísla našeho Zpravodaje.
Lenka Hecová a Lucie Moravcová
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Svoboda zvířat
Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková
organizace pro ochranu zvířat, sdružující
osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází
z myšlenky, že každý život má svou vlastní
neopakovatelnou hodnotu, která není závislá
na momentálním hodnocení člověkem. Svoji
činnost SZ zahájila v roce 1994. Snaží se
změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde jen
o zlepšení životních podmínek zvířat (ačkoliv
z krátkodobého hlediska s tímto přístupem SZ
souhlasí). Hlavní snahou je změnit pohled
na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové,
kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení
s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich
možného užitku pro člověka. Celá činnost SZ
je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.
SZ pořádá odborné konference, besedy,
výstavy, infostánky, promítání dokumentárních filmů, ochutnávky veganských jídel atd.
V rámci osvětových kampaní vydává letáky,
brožury, plakáty i filmové dokumenty. 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 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-
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středků pro domácnost netestovaných na zvířatech SZ uděluje 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 zprostředkovává
zájemcům informace ze všech oblastí ochrany
zvířat. Další informační centrum funguje dlouhodobě v plzeňské kanceláři SZ, která je zároveň
hlavním sídlem organizace.
SZ spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi na ochranu zvířat, které sledují podobné
cíle. V rámci mezinárodní spolupráce je SZ členem Fur Free Alliance (Aliance za módu bez kožešin), ENDCAP (Evropská síť za ukončení držení
volně žijících zvířat v zajetí) a ECEAE (Evropské
koalice za ukončení pokusů na zvířatech). Vedle
těchto organizací spolupracuje 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 drobných
dárců. Přibližně 20 % tvoří granty, které jsou
určeny na specifické projekty a pochází od českých i zahraničních nadací či mezinárodních
organizací na ochranu zvířat (FFA, ECEAE,
RSPCA, WSPA, BUAV). Zbytek získává SZ z prodeje propagačních předmětů a z organizování
benefičních akcí. SZ nepřijímá peníze od firem,
které profitují z využívání zvířat.
V průběhu své dvacetileté 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 vnímání zvířat jako cítících plnohodnotných bytostí.
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Chov zvířat
v zoologických zahradách
Na začátku února vyvolalo v médiích a u veřejnosti rozruch veřejné utracení žirafího samce
Maria v dánské zoologické zahradě. I další zoologické zahrady, včetně těch českých (např. ZOO
ve Dvoře Králové), pak opatrně přiznaly, že se
u nich neveřejně provádějí stejné praktiky. Jak
vlastně vypadají dnešní zoologické zahrady
a jaká jsou jejich hlavní negativa?
Přestože se životní podmínky zvířat v zoologických zahradách bezpochyby neustále zlepšují
a jsou mnohonásobně lepší než v jiných chovech
divokých zvířat (např. v cirkusech), zvířata v zoologických zahradách strádají jak fyzicky, tak psychicky. Člověkem vytvořené umělé životní podmínky totiž nemohou nikdy naplnit jejich
komplexní sociální, behaviorální a fyzické
potřeby. Řada zvířat v ZOO vykazuje známky
životní nepohody, jako je opakované pobíhání
sem a tam nebo jiné projevy tzv. stereotypního
chování. Většina expertů se shoduje, že se jedná
o abnormální chování způsobené stresem
z držení v zajetí.
V roce 2008 byly ve Velké Británii zveřejněny
výsledky studie financované vládou, která se
zabývala welfare (životní pohodou) slonů v britských zoologických zahradách. Dle této studie
trpělo 75 % slonů nadváhou – z toho jen 16 % bylo
schopno normální chůze, zbývající zvířata trpěla
různým stupněm pohybového postižení. 54 %
slonů vykazovalo známky stereotypního chování.
Jeden ze slonů se během 24 hodinového pozorování choval abnormálně 61 % času. Dle časopisu
International Zoo News (Vol 51, No 1, 2004) tráví
lvi v zoologických zahradách 48 % času přecházením sem a tam, což je také považováno za abnormální chování.
Zoologické zahrady nemohou zvířatům poskytnout stejný životní prostor, jako mají ve volné přírodě. To se týká především zvířat, která jsou
ve svém přirozeném prostředí zvyklá pohybovat
se na velkém prostoru. Např. tygři nebo lvi mají

asi 18 000 krát méně prostoru v ZOO než
v divočině, polární medvědi dokonce až milionkrát menší životní prostor.
Některé druhy zvířat se v zajetí dožívají vyššího věku než ve volné přírodě (např. vydra).
U řady zvířat je tomu však naopak. Např.
afričtí sloni v divoké přírodě přežívají asi třikrát déle než ti, kteří jsou chováni v ZOO.
Dokonce i asijští sloni v stavebních táborech
žijí déle než sloni narození v ZOO (Compromised survivorship in zoo elephants, časopis
Science, Vol. 322, 2008). V zoologických
zahradách zemře 40 % lvích mláďat před
dosažením 1 měsíce věku, zatímco v divočině
zemře do věku 6 měsíců kolem 30 % mláďat
a minimálně jedna třetina úmrtí je zaviněna
faktory, před kterými jsou zvířata v ZOO chráněna (např. predátoři).
Dalším problémem jsou tzv. nadbytečná zvířata, jako tomu bylo v případě žirafího samce
Maria. Zvířata nemohou v mateřské zoologické zahradě zůstat z kapacitních nebo
chovatelských důvodů, v jiné ZOO je nechtějí
a do přírody je vypustit nelze. Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (European Association of Zoos and Aquaria,
EAZA) monitoruje počty rozmnožovaných
zvířat v evropských ZOO a v případě mnoha
zvířat s podobnými geny doporučuje „nadbytečná“ zvířata utratit. Studie organizace
CAPS (Captive Animals Protection Society)
zjistila, že je v evropských zoologických
zahradách minimálně 7500 „nadbytečných“
zvířat, z nichž je ročně kolem 3 000–5 000
zvířat utraceno. Podle dostupných informací
bylo např. v evropských zoologických zahradách od října 2012 utraceno 5 žiraf (Dánsko)
a v roce 2012 pak plánovanou „eutanazii“
podstoupili 4 hroši (Portugalsko, Německo,
Španělsko, Dánsko). V roce 2010 byli
v Německu stíháni 4 zaměstnanci ZOO
v Magdeburgu za bezdůvodné zabití tří tygřích mláďat.
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Některá ZOO trénují zvířata, aby prováděla triky
stejně jako v cirkuse. V řadě britských zoologických zahrad je možné spatřit představení s lachtany, ptáky nebo stony. Při některých trénincích
slonů byly používány elektrické stimuly (Woburn
admits it gave bull elephant electric shocks,
časopis Sunday Times, 27. 6. 2010).
Stále jsou také prováděny odchyty divokých zvířat ve volné přírodě. V roce 2003 povolila britská
vláda odchyt 146 tučňáků v britských teritoriích
v jižním Atlantiku. Ti, kteří přežili následný sedmidenní transport lodí do Jižní Afriky, byli prodáni
do zoologických zahrad v Asii. V roce 2010 plánovalo Zimbabwe odchyt dvojic všech savců
(např. nosorožců, lvů, gepardů, zeber, žiraf nebo
slonů) žijících v Národním parku v Hwange
a jejich odeslání do zoologických zahrad
v Severní Korey. Tento plán byl zastaven pro mezinárodní nátlak koalice organizací na ochranu
divokých zvířat. Dle zprávy organizace RSPCA
(Royal Society for the Prevention of the Cruelty
on Animals) z roku 2002 bylo kolem 70 % slonů
v evropských zoologických zahradách odchyceno
v divočině. Již zmiňovaná studie CAPS pak zjistila,
že asi 79 % zvířat v britských akváriích bylo odchyceno ve volné přírodě.
Zoologické zahrady rády prohlašují, že chovají zvířata pro eventuální znovuvypuštění do volné přírody
(tzv. reintrodukce). Chovatelské programy v ZOO
jsou ale primárně určeny k udržení populace zvířat
v zajetí. Většina z lvů chovaných v ZOO jsou „generická“ zvířata hybridních zvířat nebo zvířat neznámého poddruhu, a mají proto jen malý nebo žádný
význam z hlediska zachování druhů (časopis International Zoo News, Vol 49, No 5, 2002). David
Hancocks, ředitel zoologické zahrady v australském Werribee, uvedl: „Existuje obecně rozšířená
mylná informace, že zoologické zahrady nejen
chrání divoká zvířata před vyhynutím, ale i navracejí
zvířata do jejich přirozeného životního prostředí.
Tyto dezinformace pocházejí z různých zdrojů,
všechny jsou napojené na zoologické zahrady…
Ve skutečnosti většina zoologických zahrad nikdy
nebyla v kontaktu s žádným programem pracujícím
na návratu zvířat do volné přírody.“
Celá tato „záchrana“ ohrožených druhů je velmi
nekoncepční. Zatímco zoologické zahrady utrá-

cejí miliony za zachování jednotlivých druhů,
dochází vzhledem k podfinancování této oblasti
k dalšímu ničení volné přírody a vybíjení volně
žijících ohrožených zvířat.
Zoologické zahrady se rády prezentují jako
výuková centra pro děti. Z hlediska ekovýchovy
se jedná ale o velmi nevhodný příklad. Prezentováním zvířat v ZOO jako živých exponátů se děti
učí, že se zvířaty je možno dle libosti manipulovat
k uspokojení vlastní zvědavosti. Učí se, že zvířata
nemají právo, aby s nimi bylo zacházeno jako
s myslícími a cítícími individualitami s vlastními
potřebami.
© Giovanni Abbruzzese / Dreamstime.com

V České republice je chov zvířat v zoologických
zahradách ošetřen především 2 zákony: Zákonem č. 359/2012 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání a Zákonem č. 141/2008 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně
některých zákonů, který vychází z evropské
směrnice č. 1999/22/ES. Licenci k provozování
zoologických zahrad uděluje Ministerstvo životního prostředí. Významné zoologické zahrady
v ČR sdružuje Unie českých a slovenských zoologických zahrad.
Zdroj: www.captiveanimals.org,
www.wspa.org.uk, www.tierschutzbund.de
Připravila: Lenka Hecová
(lenka.hecova@svobodazvirat.cz)
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Kampaň

Proti srsti
Kožešnický průmysl na půdě
Evropského parlamentu
Evropské informační středisko kožešnického průmyslu (European Fur Information Centre) zorganizovalo v Evropském parlamentu ve dnech 21. až
23. ledna 2014 výstavu zaměřenou na propagaci
a výrobu kožešin. V upoutávce na tuto událost
zveřejněné v časopise Parlament (The Parliament
Magazine) byli všichni zájemci, včetně „odpůrců“
kožešin, zváni k diskuzi na téma životní pohoda
(welfare) zvířat a etika, udržitelnost, socioekonomika a budoucnost kožešin.

žení na webu kampaně Proti srsti v sekci Informační materiály). Někteří europoslanci se proti
pořádané propagandě ohradili – mezi českými
můžeme uvést například europoslance pana
Vojtěcha Mynáře (ČSSD), který se proti kožešinám vyjádřil na svých webových stránkách. Jiní
europoslanci zase podali stížnost s tím, že není
povoleno pořádat na půdě Evropského parlamentu jakékoli komerční akce. Tichým protestem též vyjádřili svůj nesouhlas sami zaměstnanci europarlamentu.
Sečteno a podtrženo: akce se příliš nezdařila
a zdá se, že na bruselské půdě naštěstí nenašla
příliš podpory.

Vyšetřování na finských
kožešinových farmách
Nové vyšetřování na finských kožešinových farmách potvrzuje pokračování brutálního zacházení se zvířaty. Finská organizace za práva zvířat
Oikeutta Eläimille zveřejnila v druhé půlce loňského roku další výsledky svého vyšetřování,
které se týká kožešinového průmyslu ve Finsku.
Výsledky šetření zahrnují 13 kožešinových farem.
Na 10 z těchto farem již byly pořízeny záběry
v roce 2011 a v roce 2012.

Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alliance) a její členské organizace, mezi něž patří
i Svoboda zvířat, tuto pozvánku přijaly. V neposlední řadě také proto, že Evropské informační
středisko kožešnického průmyslu cynicky
a klamně vypodobňuje své oponenty jako vandaly a extremisty.
Několik zástupců členských organizací FFA
vystoupilo přímo na akci v Evropském parlamentu, kde se zúčastnilo debat na různá
témata. Všem europoslancům jsme pak zaslali
dokument s názvem Fakta o produkci kožešin,
který stručně shrnuje pohled na kožešnický průmysl ze strany ochrany zvířat (materiál je ke sta-

Vyšetřovatelé zjistili, že na všech farmách se
vyskytují podobné problémy. V případě chovů
arktických lišek byl u zvířat zjištěn závažný
zánět očí. Mezi další pozorované problémy se
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Nutno podotknout, že obrázky zubožených zvířat se neustále dokola opakují, nezávisle na tom,
ze které země pocházejí (podobné záběry z českých kožešinových farem jsme zveřejnili koncem roku 2012). Tato zvířata nejsou přizpůsobena životu v zajetí, nejsou domestikovaná
a v klecích na farmách pro ně není možné vytvořit podmínky, které by odpovídaly jejich základním životním potřebám.

řadí především otevřené rány, zranění končetin a uší, stereotypní chování, kanibalismus,
infekce dásní, uhynulá zvířata v klecích spolu
se živými zvířaty.
Dvě z farem jsou ve vlastnictví chovatelů, kteří
jsou členy výboru Finského sdružení chovatelů kožešinových zvířat. Mluvčí tohoto průmyslu Marko Meriläinen je také jedním z chovatelů. Na jeho farmě se filmovalo dvakrát
a na záběrech můžeme vidět uhynulá a z části
snědená mláďata, závažné oční infekce, lišku
s chybějící končetinou, stereotypní chování,
zakrvácené ocasy a další onemocnění.
Finský parlament hlasoval na podnět občanů
o zákazu chovu tzv. kožešinových zvířat
v červnu 2013. I přesto, že se finským organizacím zabývajícími se právy zvířat podařilo
nasbírat 70 tisíc podpisů za zákaz chovu tzv.
kožešinových zvířat, poslanci tento návrh
neschválili. Jednalo se o historicky první
občanskou iniciativu, kterou se finský parlament kdy zabýval.

Více informací o problematice tzv. kožešinových
zvířat naleznete na www.protisrsti.cz. Na tomto
webu také najdete výše zmiňované záběry –
v sekci Záběry a fotografie z kožešinových farem.
Stále také můžete podepsat Petici za zákaz chovu
tzv. kožešinových zvířat v ČR.
Připravila: Lucie Moravcová
(lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)
Fotografie z finských kožešinových farem:
Oikeutta Eläimille (www.tarhauskielto.fi/media)
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Za nahrazení
pokusů
na zvířatech
Společnost Ipsen
a testování botulotoxinu
Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) na konci roku 2013 zveřejnila
pozitivní zprávu, že společnost Ipsen potvrdila
svůj záměr ukončit do konce roku 2014 testování svých výrobků obsahujících botulotoxin
(Botox) na zvířatech.

tomuto výrobci dopis a požádejte ho o přijetí
alternativy pro testování. Vzorový dopis najdete
na www.pokusynazviratech.cz/botox.htm.

Pokusy na paviánech v Keni
Vyšetřování britské organizace BUAV odhalilo
kruté pokusy prováděné na divoce žijících paviánech v Keni. Keňská legislativa je, co se pokusů
na zvířatech týče, zastaralá a zoufale nedostačující. Divocí paviáni jsou odchyceni v přírodě
a drženi v zajetí v místním Ústavu pro výzkum
primátů v podmínkách, které nevyhovují jejich
přirozeným potřebám a porušují mezinárodní
směrnice. Následně jsou podrobeni invazivním
pokusům prováděnými vědci ze zahraničí, např.
z USA a Velké Británie.

ECEAE a její členské organizace, včetně Svobody zvířat, vedou kampaň za ukončení testování Botoxu na zvířatech již od roku 2009
a spolu s veřejností dlouhodobě naléhaly
na Ipsen, aby ukončil kruté testování svých
botulotoxinových výrobků Azzalure a Dysport.
Ty se hojně používají pro lékařské účely, ale
také pro vyhlazování vrásek.
Roztok je myším injekčně aplikován do břišní
dutiny. Ty poté podle množství dávky trpí
ochrnutím nebo dýchacími potížemi. Mnoho
zvířat zemře během několika dní a ta, která
přežijí, jsou zabita. Test se provádí za účelem
zjištění, jaká je průměrná smrtelná dávka,
která je schopna zabít 50 % zvířat; ta poskytuje míru účinnosti jedné dávky Dysportu.
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 přijal a slíbil zajistit
pokles používání zvířat o přinejmenším 95 %
do konce roku 2014.
Kromě Allerganu a Ipsenu vyrábí Botox
ještě další společnosti, z nichž nejvýznamnější je společnost Merz. Zašlete prosím

© Jaco Van Toor / Dreamstime.com

Držení divoce žijících primátů v zajetí je kruté a zvířatům způsobuje velké utrpení. Negativní vliv zajetí
na zvířata vzaly na vědomí státní orgány po celém
světě a pokusy na primátech odchycených
ve volné přírodě byly v mnoha zemích zakázány.
Problémy, které odhalilo vyšetřování BUAV
❚❚ Odchyt a převoz divokých paviánů – zvířata
jsou odchycena v divočině a převážena mnoho
hodin v malých klecích na korbách dodávek
do Ústavu pro výzkum primátů.
❚❚ Paviáni jsou v laboratoři drženi v otřesných
podmínkách, které závažně narušují jejich
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welfare (životní pohodu), a navíc porušují
mezinárodní směrnice, včetně směrnic EU
a Mezinárodní primatologické společnosti.
Někteří paviáni jsou drženi samotní v kovových klecích bez jakéhokoli obohacení.
Takové podmínky způsobují narušené,
abnormální stereotypní chování – některá
ze zvířat stále přecházela v kleci sem a tam
či se točila na místě. Seznamování nových
jedinců s ostatními nebyla věnovaná
dostatečná pozornost, což vedlo k soubojům mezi zvířaty a následným zraněním.
V některých případech odebrali vědci matkám jejich mláďata, která byla posléze
držena izolovaně.
❚❚ Nejvíce znepokojivé jsou samotné pokusy
– ty zahrnovaly invazivní operace mozku,
při nichž byla hlava zvířete přichycena
šrouby do stereotaktického rámu
a následně byla provedena kraniotomie
(otevření lebeční dutiny) se samotným chirurgickým zákrokem. Během těchto
pokusů byla zvířata pod vlivem anestetik,
posléze byla zabita. Jiní paviáni, jejichž
mozek byl uměle poškozen, udržovali vědci
při životě dalších 5 týdnů.
Tyto pokusy provádí vědci ze zahraničí
(včetně Velké Británie, Belgie a USA).
V Evropě musí být primáti používaní k pokusům k těmto účelům přímo chováni (kromě
některých výjimek), používání zvířat odchycených ve volné přírodě je v mnoha zemích
(včetně Velké Británie) zakázáno. Pracovníci
Univerzity v Newcastlu ale tento zákon
obcházejí a invazivní pokusy na divokých
paviánech jezdí provádět do Keni. Tím jednají v rozporu s nedávným doporučením
grantových agentur Velké Británie, které
požadují, aby výzkumníci dodržovali britské
normy, i když provádí pokusy v zahraničí.
Mezi další pokusy na zvířatech prováděné
v Ústavu pro výzkum primátů patří např.
násilné krmení zvířat bylinným extraktem
za účelem zjištění jeho vlivu na produkci
a kvalitu spermií, infikování samic paviánů
chlamydiemi, chirurgické zákroky za účelem
zkoumání nových technik IVF (umělého oplod-

nění) a antikoncepčních prostředků, sešití děložního hrdla tak, aby se menstruační krev hromadila v břišní dutině a došlo ke vzniku bolestivé
endometriózy (zánět vnitřních vrstev dělohy) či
infikování paviánů malárií.
Petici proti tomuto nesmyslnému utrpení
a další informace naleznete v aktualitách
na www.pokusynazviratech.cz.

Statistiky Evropské unie
o pokusech na zvířatech
Evropská komise zveřejnila na konci loňského
roku statistiky týkající se pokusů na zvířatech
provedených ve 27 členských státech EU v roce
2011. Podle názoru ECEAE data zdaleka neukazují zlepšení životních podmínek zvířat v laboratořích, v jaké ECEAE doufala.
Nejnovější statistiky ukázaly následující:
❚❚ Celkový počet zvířat použitých k pokusům
v roce 2011 činil 11 481 521, tedy o 4,3 %
méně než v roce 2008, kdy byly statistiky
naposledy zveřejněny.
❚❚ Využívání zvířat v základním výzkumu vzrostlo
z 38 % na 46 %.
❚❚ Počet myší v základním výzkumu stoupl
o téměř 17 % (3 602 370 zvířat). Stalo se tak
díky čím dál většímu využívání geneticky modifikovaných myší.
❚❚ 90 zvířat bylo použito k testování kosmetických složek, přestože v roce 2009 bylo testování kosmetiky na zvířatech zakázáno.
❚❚ O 29 % vzrostl počet ryb (1 397 462), počet
koní, oslů a poníků o 12 % (6 686), o 75 %
počet masožravců (lišek, jezevců, tuleňů,
vyder a tchořů – 4 982) a o 8 % počet králíků
(358 213).
❚❚ Dále bylo využito 17 896 psů (pokles o 16 %),
8 827 581 hlodavců (7% pokles), 3 713 koček
(9% pokles), 77 280 prasat (17% pokles)
a 6 095 primátů (36% pokles).
❚❚ Více než polovina všech zvířat byla použita
ve výzkumu v Německu, Francii a Velké Británii. Počet použitých zvířat stoupl např. v Irsku
(o 135 %), České Republice a Estonsku
(o 18 %).
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Nové značky výrobků
netestovaných na zvířatech
Nabídka kosmetiky a prostředků pro domácnost
s certifikáty Humánní kosmetický standard (HCS)
a Humánní standard pro prostředky pro domácnost (HHPS) na českém trhu se rozšířila o další
značky. Tyto certifikáty zaručují, že výrobky ani
jednotlivé složky nejsou (po určitém datu) testovány na zvířatech.
Co se týče kosmetiky, nově u nás můžeme zakoupit výrobky značek Argital, Desert Essence
a Douces Angevines. Jde o značky přírodní kosmetiky, z větší části využívající biosuroviny.
Také nabídka prostředků pro domácnost je nyní
širší o tři značky – Bio-D, Method a Seventh Generation. Ve všech případech se jedná značky přírodních a biologicky snadno rozložitelných výrobků.
Seznam všech značek prostředků pro domácnost
a kosmetiky netestovaných na zvířatech najdete
na www.netestovanonazviratech.cz. Seznam
obchodů, v nichž můžete výrobky s HCS/HHPS
koupit, najdete na www.pokusynazviratech.cz/
obeti-krasy/.

Špatná finanční podpora
alternativních metod k testům
na zvířatech
Průzkum aliance ECEAE, která sdružuje 26 organizací na ochranu zvířat z celé Evropy, odhalil
velmi nízkou státní finanční podporu alternativních metod. I přesto, že podle nové evropské
Směrnice 2010/63/EU mají členské země
povinnost tyto metody podporovat, finanční prostředky na alternativy vyčlenilo pouze sedm zemí.
Česká republika v roce 2013 ani v letech předchozích nepodpořila vývoj a schvalování alternativních metod žádnou částkou.
Průzkum byl proveden loni v červnu členskými
organizacemi ECEAE. Vládní orgány měly specifikovat, jakou finanční podporu poskytly na vývoj
alternativních metod v letech 2010–2013. Tak
bylo možné zjistit, zda byly dodrženy požadavky
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nové směrnice EU o pokusech na zvířatech
2010/63/EU. Ta nabyla účinnosti v lednu
2013 a podle ní by měly vládní orgány členských států přispívat na vývoj a podporu alternativních metod.
Pouze polovina zemí EU na dotazy ECEAE
odpověděla – z těchto zemí pouhých sedm
uvedlo, že vývoj alternativ finančně podporují:
Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Německo,
Švédsko a Velká Británie. V těchto zemích
byly alternativní metody v roce 2013 podpořeny celkem 18,7 miliony EUR, nejvíce finančních prostředků poskytla Velká Británie – přes
11 milionů EUR.
Ostatní země, které se vyjádřily (Česká republika, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko, Slovensko
a Španělsko), žádné finanční prostředky
v roce 2013 ani v předchozích letech na alternativy nevyčlenily.
To, že předchozí vláda ČR nepovažovala
za nutné podporovat alternativní metody,
považujeme za skandální. Nejenže vláda
neposkytla na vývoj alternativ žádné finanční
prostředky, ale ani jejich propagace nebyla
dostatečná. Dle vyjádření vlády došlo pouze
k ustanovení kontaktního místa. Svoboda zvířat bude usilovat o to, aby nová vláda zaujala
k alternativním metodám lepší postoj.
Průzkum však odhalil i některé pozitivní kroky.
Například v Rakousku, Dánsku, Finsku a Velké
Británii se po zavedení nové směrnice podpora alternativních metod výrazně zvýšila.
Další informace naleznete na www.pokusynazviratech.cz a www.netestovanonazviratech.cz.
Připravila: Barbora Bartušková Večlová
(pokusy@svobodazvirat.cz)
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Cirkusy
bez zvířat
Zástupci Asociace českých cirkusů připravili
petici adresovanou Ministerstvu zemědělství
České republiky a Parlamentu České republiky.
V petici žádají „o zachování dlouhodobé kulturní
tradice cirkusů se zvířaty v České republice.
Podle petice je cirkus uměním s dlouhou tradicí
a nedochází v nich k týrání zvířat. Cirkusům se
nelíbí hlavně Zákon na ochranu zvířat proti
týrání, díky kterému nesmějí pracovat s některými druhy zvířaty (např. nosorožci nebo hrochy). Budeme snahy Asociace českých cirkusů
monitorovat – pokud by měly vést k oslabení
ochrany zvířat v cirkusech, budeme je samozřejmě oponovat.
Oslabení ochrany zvířat v cirkusech by znamenalo postavit se evropskému trendu. Ve většině
evropských zemí se podmínky drezúry zpřísňují.
Ve Velké Británii by měl od roku 2015 platit zákaz
chovu všech divokých zvířat v cirkusech. Přísnější legislativa platí také např. Rakousku, Portugalsku, Dánsku či Norsku.
Více informací na: www.cirkusybezzvirat.cz,
(cirkusy@svobodazvirat.cz)

Na nový školní rok zařadíme do výuky i nové programy zaměřené na zdravý životní styl (stravování
vegetariánů, veganů apod.) a problematiku tzv.
kožešinových zvířat, kde bychom rádi mimo jiné
zmínili obchody, které nepodporují kožešinový
průmysl (viz www.obchodbezkozesin.cz). Můžete
se tedy těšit na nové aktualizované programy,
které budou dětem představeny zábavnou a aktivizační formou. Využijeme opět spoustu materiálů a každý žák se na konci výuky může těšit
na certifikát od naší organizace.
Cena programu je 20 Kč za osobu. Program trvá
celkem 90 min, ale je možno ho upravit podle
Vašich potřeb.
Další informace najdete na stránkách www.svobodazvirat.cz/kampane/ekologicka-vychova.htm.

Ekologická výchova
Naši lektoři nabízejí programy pro 1. a 2. stupeň
ZŠ. Žáci se v rámci našich výukových hodin učí,
jak se správně starat o své domácí mazlíčky,
dozví se, jaký je rozdíl mezi životem zvířat chovaných na farmách a velkochovech, nebo proč je
lepší chodit do cirkusů, kde vystupují pouze „lidští umělci“ bez zvířat. Pro starší žáky máme
v nabídce program Zvířata jako součást průmyslu, kde se žáci dozvědí, jaká zvířata se v průmyslu nejvíce používají a k čemu.
Tento rok také plánujeme rozšířit ekovýchovu
i do mateřských škol.

Připravila: Miroslava Verešová
(ekovychova@svobodazvirat.cz)

Inzerujte
ve Zpravodaji SZ
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.
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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 x 70 cm, jsou zaměřeny na klíčová
témata, kterými se Svoboda zvířat zabývá.
Výstava nazvaná „Proti srsti“ obsahuje informace o způsobech chovu tzv. kožešinových zvířat, o legislativě v různých zemích, i tom, jak se
všichni můžeme aktivně do boje proti chovu tzv.
kožešinových zvířat zapojit. Výstava „Pokusy
na zvířatech“ informuje o problematice testování různých produktů na zvířatech, pokusech
prováděných ve výuce atd. Mimo jiné nabízí
různé alternativní metody řešení. Výstava „Odpovědný spotřebitel“ je zaměřena na celkové
etické a ekologické chování osob. Jakousi doplňkovou výstavou je DAF, neboli Designem proti
kožešinám (Design Against Fur), která vznikla
v rámci stejnojmenné výtvarné soutěže, kde 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)

Aktivity Svobody
zvířat v roce 2013
Během roku 2013 jsme vydali 4 tištěné Zpravodaje a 12 elektronických Newsletterů. Dále jsme
vytvořili předvolební anketu reflektující postoj
politiků k ochraně zvířat. Uspořádali jsme několik
infostánků, kde jsme mimo jiné propagovali
veganství (např. v rámci Světového dne hospodářských zvířat) – ochutnávky veganského kebabu se
setkaly s velkým úspěchem u kolemjdoucích. Rozšířili jsme nabídku zboží v našem E-shopu – např.
o knihu Zvířecí práva od francouzského biologa
a filozofa Georgese Chapouthiera.

Kampaň Proti srsti v roce 2013
V lednu 2013 jsme spustili druhou fázi kampaně Ukažte to vládě, jejímž prostřednictvím
je stále možné zaslat protestní e-mail ministru zemědělství s požadavkem zákazu chovu
tzv. kožešinových zvířat v ČR. Tato kampaň
byla koncem roku nominována v soutěži
o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň
Žihadlo roku.
Vydali jsme nové protikožešinové samolepky.
Do programu Obchod bez kožešin se zapojilo
několik významných společností: např. C&A,
Hervis, Indiva, OTTO, Takko Fashion a Tchibo.
Výzkum veřejného mínění (provedený Centrem veřejného mínění) ukázal odmítavý
postoj české veřejnosti ke kožešinové módě.
Téměř 80 % respondentů uvedlo, že současná společnost by se obešla bez kožešinové módy. Se zabíjením zvířat pro kožešinu
nesouhlasí téměř 70 % dotázaných, pro zákaz
chovu tzv. kožešinových zvířat se vyslovilo
68 % respondentů.
V listopadu jsme v rámci Světového dne bez
kožešin uspořádali v Praze protestní průvod,
kterého se zúčastnila přibližně stovka
demonstrantů.

Kampaň Za nahrazení pokusů
na zvířatech v roce 2013
Aktivně jsme se zapojili do celoevropské kampaně, která v březnu 2013 vyústila v zákaz
prodeje kosmetiky testované na zvířatech
na území EU.
Vydali jsme nové informační materiály
(leták o testování kosmetiky a čisticích prostředků na zvířatech a aktualizovaný
seznam značek výrobků netestovaných
na zvířatech), uspořádali jsme několik veřejných přednášek o pokusech na zvířatech
a podíleli jsme se na několika reportážích
o této problematice.
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Připojili jsme se k několika mezinárodním kampaním proti pokusům na zvířatech – např. kampaň
proti nevhodnému zacházení se zvířaty na univerzitě Imperial College London nebo kampaň proti
vývozu primátů k pokusným účelům ze státu
Mauricius.
Zúčastnili jsme se týdne akcí proti testování botulotoxinu na zvířatech – tato mezinárodní kampaň
zaznamenala koncem roku velký úspěch, když
jeden z výrobců botulotoxinu oznámil plán nahradit testy na zvířatech alternativní metodou.

Sekce na ochranu koček v roce 2013
Podařilo se nám najít nový domov pro 40 koček
a koťat. V průběhu roku jsme uspořádali několik
informačních stánků se sbírkou na opuštěné
kočky, v listopadu se v Plzni konala výstava fotografií Kočky a lidé kolem nich, která prezentovala
kočky nabízené k adopci a lidi, kteří o ně pečují.
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Kampaň Cirkusy bez zvířat
v roce 2013
Vydali jsme nové letáky o problematice zvířat
v cirkusech a omalovánky pro děti. Zapojili
jsme se do mediální diskuze o zákazu vystupování zvířat v cirkuse. Monitorovali jsme vývoj
legislativy v této oblasti ochrany zvířat v evropských zemích.
© Lifang1025 / Dreamstime.com

Veganský recept
Opékaný tempeh s bulgurem
a čerstvým špenátem
Ingredience:
300 g bulguru, 250 g uzeného tempehu, 1 malý
pórek, 4 (350 g) rajčata, 200 g žampionů, 1 červená paprika, 100 g čerstvého špenátu, 1 lžička
mořské soli, 1 lžička kořenící směsi tandori (sůl,
koriandr, římský kmín, sumah, česnek), 1 lžička
kmínu, 2 lžíce sójové omáčky shoyu, 2 lžíce olivového oleje, 250 ml sójové smetany Provamel,
200 ml rýžovo-kokosového mléka Provamel,
malá hrst čerstvé bazalky
Příprava
Bulgur vařte 25 minut pomalým varem do měkka.
Tempeh, žampiony a rajčata nakrájejte na kostičky, pórek a papriku na nudličky. Na oleji tempeh opečte, až mírně zhnědne po okrajích, přidejte pórek, papriku a žampiony, promíchejte
a opékejte, až zelenina mírně zesklovatí. Přidejte
rajčata, opraný špenát, koření, sůl. Promíchejte
a dochuťte shoyu. Do zeleninové směsi s tempehem vmíchejte bulgur a zalijte sójovou smetanou
a rýžovo-kokosovým nápojem. 2 minuty společně
provařte a podávejte posypané čerstvou bazalkou.
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Ve svém dopise dále HSI popsala, jak téměř
20 let důkladně monitorovala problém s toulavými psy v Rusku a zjistila, že programy zaváděné lokálními úřady trpí především nedostatkem financí a odbornosti.

Události ve světě
Toulavá zvířata v Soči
Únor 2014 se nesl ve znamení zimních olympijských her v ruském Soči. Ne pro všechny obyvatele Soči ale tento svátek sportu znamenal
šťastné období.
Před zahájením olympiády si Rusko najalo firmu,
aby zabíjela toulavá zvířata v Soči. Společnost HSI
(Humane Society International) opakovaně vyzývala prezidenta Putina, aby toto zabíjení zastavil.
Andrew Rowan z HSI uvedl: „Zabíjení pouličních
psů, ať již trávením, odstřelem nebo jinými metodami, není jen nehumánní, ale také neefektivní.
Společnost HSI již téměř 20 let realizuje po celém
světě programy pro pouliční psy. Tyto programy
zahrnují sterilizaci a vakcinaci zvířat a vzdělávání
veřejnosti. Jedná se o jediný vědecký a efektivní
přístup, jak dlouhodobě vyřešit problém s pouličními psy. Na Rusko se nyní upíná pozornost
celého světa – zabíjením psů jen vyvolává mezinárodní pobouření a poskvrňuje obrázek země.“
V dopise adresovaném prezidentu Putinovi společnost HSI popsala svou spolupráci s vládami
po celém světě na projektech zajišťujících
humánní a efektivní kontrolu populace pouličních
psů. Podobné programy probíhají např. v Indii
nebo Bhútanu a již je možné sledovat jejich pozitivní dopady v podobě menšího počtu psů na ulicích, podstatného úbytku napadení a poranění
způsobených psy a v neposlední řadě zlepšení
vztahu mezi lidmi a psy.

Basketbalová legenda Tom McMillen, který
byl členem amerického olympijského týmu
v roce 1972, byl velmi znepokojen děním
kolem toulavých psů v Soči. Před zahájením
olympiády proto zaslal dopis předsedovi Mezinárodního olympijského výboru, aby intervenoval za zastavení zabíjení psů v ulicích Soči.
Zabíjení psů v Soči odsoudil i český biatlonista Michal Šlesingr.
HSI se v loňském létě zapojila do monitování
situace v Soči, když funkcionáři města oznámili plán zabít 2 tisíce psů před zimní olympiádou. Mezinárodní protesty nakonec přinutily
město tento plán oficiálně opustit. Přesto
v Soči k hromadnému zabíjení (především trávení) psů došlo. Přesný počet zabitých zvířat
nebyl zveřejněn, podle médií a zjištění HSI
najatá firma dostala pokyn zabít „tolik zvířat
kolik bude možné“ před zahajovacím ceremoniálem. Rusko investovalo do olympijských
her kolem 50 miliard amerických dolarů,
pokud by věnovalo zlomek této částky na systematický program péče o toulavé psy, mohly
být životy těchto zvířat ušetřeny.

Obchod se slonovinou v USA
Druhým největším světovým trhem se slonovinou po Číně jsou Spojené státy americké.
Částečně proto, že je zde legální obchod se
starožitnou slonovinou starší než 100 let a se
slonovinou, která byla dovezena do USA před
schválením ochrany asijských a afrických
slonů v USA. Překupníci se slonovinou ale
často prohlašují, že slonovina z nedávnou
zabitých zvířat je starožitná, padělají dokumenty a používají různá barviva, aby slonovina
vypadala starší. Popřípadě prohlašují, že se
nejedná o slonovinu, ale o mamutí kly (z nalezišť na Sibiři) nebo o kly jiných zvířat, která
nejsou chráněna zákonem.
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do druhé. ACPA se skládá ze členů společností Change For Animals Foundation, HSI,
Animals Asia a Soi Dog Foundation.

Američané se snaží změnit legislativu a zastavit
import slonoviny pro komerční účely, to by ale
bohužel nezastavilo obchod se slonovinou, která
na americkém trhu již je. Dokud nebude kompletně zakázán obchod se slonovinou, budou pytláci nepřímo pobízení k dalšímu a dalšímu zabíjení slonů. Společnost HSI podporuje v USA řadu
lokálních, národních i mezinárodních skupin,
které se snaží zakázat veškerý obchod se slonovinou. Velká část těchto aktivit se soustředí
na Havaji, kde je jeden z největších trhů se slonovinou v USA. Podobné aktivity by se měly
v budoucnosti koncentrovat i ve městě New York.

© Vladimir Sofronov / Dreamstime.com

Obchod se psy je ve Vietnamu sice nelegální
již od roku 2009, přesto se mu zatím zcela
nekontrolovaně dařilo. Vietnamské oddělení
pro zdraví zvířat (Department of Animal
Health, DAH) vydalo na konci roku nařízení,
kterým si chce došlápnout na nelegální
obchod se psy pro lidskou spotřebu a které by
mělo zastavit krutý a nehumánní obchod se
psím masem v tomto regionu. Na základě
tohoto nařízení by se měly zpřísnit kontroly
masného průmyslu a kontroly na hranicích
státu, dále by DAH chtělo skrze rozsáhlou
informační kampaň zvýšit povědomí o rizicích
konzumace psího masa.
DAH vydalo i následující prohlášení: „Obchod
se psím masem je dlouhodobě charakterizován krutostí a korupcí. Toulavá i domácí zvířata jsou ukradena a zavřena do přecpaných
klecí, následně podstupují náročné dlouhé
transporty. Mezi zvířaty se šíří choroby, které
jsou nebezpečné nejen pro ty, kdo je následně
konzumují, ale pro každého, kdo s nimi přijde
do kontaktu. Vietnam dlouho představoval
ústřední destinaci pro obchod se psy z okolních států, je proto logické, že represe musí
začít zde.“
Nové nařízení DAH znamená zásadní krok pro
ukončení ilegálního mezinárodního obchodu
se psy. Ukončení tohoto obchodu není žádoucí
jen z důvodu ochrany zvířat, ale i z hlediska
prevence dalšího šíření nebezpečných onemocnění, jako jsou vzteklina a cholera.

Nelegální obchod se psy
ve Vietnamu
V srpnu loňského roku proběhlo průkopnické
setkání zástupců Asijské aliance na ochranu psů
(Asia Canine Protection Alliance, ACPA) s představiteli Vietnamu, Thajska, Kambodži a Laosu,
na kterém bylo schváleno pětileté moratorium
na komerční transporty psů z jedné země

Asociace jihovýchodních asijských národů
(Association of Southeast Asian Nations) se
zavázala vyhladit vzteklinu do roku 2020.
Vzteklina je v Asii zodpovědná za úmrtí až 29
tisíc lidí ročně. Bez zastavení nelegálního
obchodu se psy nebude její vymýcení možné.
Zdroj: www.hsi.org
Připravila: Lenka Hecová
(lenka.hecova@svobodazvirat.cz)
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Distribuce 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.

Podpořte prosím naši práci
a pomozte nám chránit zvířata!

Členství ve Svobodě zvířat

na telefonní číslo 87 777. Cena
DMS je 30 Kč, Svoboda zvířat
obdrží 28,50 Kč. Přispívat
můžete také pravidelně každý
měsíc po dobu jednoho roku. Stačí
odeslat SMS ve tvaru DMS ROK SVOBODAZVIRAT na číslo 87 777 a každý měsíc Vám
bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
Více na www.darcovskasms.cz.

Chcete být pravidelně informováni
o ochraně zvířat, činnosti Svobody
zvířat a chystaných akcích?
Zašlete svoji e-mailovou adresu na info@svobodazvirat.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).

Chcete se stát členem Svobody zvířat a být pravidelně 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 dalších možnostech zapojení do ochrany zvířat naleznete na tomto odkazu: www.svobodazvirat.cz/
zapojte-se/.

Infocentra Svobody zvířat

Členství můžete také darovat. Nabízíme Vám dárkové 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 601 385 486 (Bára Malá).

Infocentrum Praha
Bořivojova 108, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 777 835 651
E-mail: infocentrum@svobodazvirat.cz
Otevírací doba: po předchozí domluvě

Naši práci můžete podpořit také finančně. Stačí
zaslat jakoukoli částku na č.ú. 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

Infocentrum Plzeň
Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Tel.: +420 377 448 084
E-mail: lucie.moravcova@svobodazvirat.cz
Otevírací doba: po předchozí domluvě
Nabízíme informace a poradenství v oblasti
ochrany zvířat (pokusy na zvířatech, zodpovědné 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.

