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Vážení příznivci ochrany zvířat,

občanské sdružení Svoboda zvířat působí v České republice již 15 let a řadí se
mezi přední organizace na ochranu zvířat u nás. I v průběhu roku 2008 jsme se
v rámci naší práce plně věnovali některým otázkám ochrany zvířat. Zahájili jsme
také přípravné práce na změně tváře Svobody zvířat a v květnu 2009 jsme ji
veřejnosti představili. Ve výroční zprávě, kterou právě držíte v rukou je již změna
promítnuta. Měla by být výrazem celkové profesionalizace sdružení a zlepšené
komunikace s veřejností. O své činnosti jsme pravidelně informovali již
ve Zpravodajích a Newsletterech, nyní držíte v ruce souhrnnou výroční zprávu
za celý rok 2008.

Děkujeme za podporu a doufáme, že nám i nadále zachováte svoji přízeň!

Tomáš Popp
předseda Svobody zvířat

Výroční zpráva o. s. Svoboda zvířat
Vychází: 2009
Náklad: 400 ks
Vydává: o. s. Svoboda zvířat, Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Autoři/autorky článků:
Mgr. Veronika Charvátová, Mgr. Lucie Moravcová, Tomáš Popp,
Ing. Miroslav Svoboda, Bc. Barbora Večlová
Sazba: Hana Lehmannová (hanja.eu)
Vytištěno na recyklovaném papíru.
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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 jako na tvory, kteří mají hodnotu sami o sobě. Celá
činnost Sz je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.
Svoboda zvířat pořádá odborné konference, besedy, výstavy, informační stánky, promítání dokumentárních filmů,
ochutnávky veganských jídel atd. V rámci vzdělávacích kampaní vydává letáky, brožury, plakáty i filmové
dokumenty. Dále organizuje kampaně za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat a za nahrazení pokusů na zvířatech.
Velkou váhu také přikládá ekologické výchově – úspěšně přednáší o ochraně zvířat na mateřských, základních
i středních školách. V rámci kampaní Sz organizuje petiční akce, demonstrace, připomínkuje návrhy zákonů
a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává příznivější návrhy z hlediska ochrany zvířat, jedná s úřady,
zúčastňuje se správních řízení. V roce 2006 Sz otevřela informační centrum v Praze 5, kde zájemcům
zprostředkovává informace ze všech oblastí ochrany zvířat. Druhé infocentrum pak provozuje již od roku 2002
v Plzni.

Sz spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi na ochranu zvířat, které sledují podobné cíle. V rámci
mezinárodní spolupráce je Sz členem RSPCA (Královská společnost pro ochranu zvířat), WSPA (Světová
společnost na ochranu zvířat), Fur Free Alliance (mezinárodní koalice upozorňující na problematiku kožešinové
módy) a ECEAE (Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech). Kromě těchto organizací spolupracuje
s mnoha dalšími zahraničními partnery z Evropy (BUAV, CIWF, VIVA, IFAW) i USA (PETA, HSUS). V rámci své
práce se Sz snaží navázat diskuzi a spolupráci i s orgány ochrany zvířat – Ministerstvem zemědělství a Státní
veterinární správou.
Zhruba 40 % příjmů Sz tvoří granty, které jsou určeny na specifické projekty a pochází od českých i zahraničních
nadací či mezinárodních organizací. Dalších 15 % příjmů Sz získává jako příspěvky od zahraničních organizací
na ochranu zvířat (BUAV, ProTier, PETA). Téměř 40 % tvoří příjmy od drobných dárců a 5% získává Sz z prodeje
propagačních předmětů a organizace benefičních akcí. Sz nepřijímá peníze od firem, které profitují na využívání
zvířat.
V průběhu své čtrnáctileté 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 nebo podíl
na prosazení zákazu dovozu a prodeje psích a kočičích kožešin v EU. Avšak největším úspěchem, který v oblasti
ochrany zvířat Sz pozoruje, je posun postojů veřejnosti ve smyslu vnímání zvířat jako cítících plnohodnotných
bytostí.
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Lidé ve Svobodě zvířat
Tomáš Popp

předseda sdružení, tiskový mluvčí
telefon: +420 777 239 808
e-mail: tomas.popp@svobodazvirat.cz

Mgr. Lucie Moravcová

koordinátorka kampaně Proti srsti a soutěže DAF v ČR,
komunikace se členy, kontaktní osoba pro FFA
telefon: +420 736 766 188
e-mail: lucie.moravcova@svobodazvirat.cz,
info@protisrsti.cz, info@obchodbezkozesin.cz,
clenstvi@svobodazvirat.cz

Mgr. Veronika Charvátová

koordinátorka kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech,
kontaktní osoba InterNICHE v ČR
telefon: +420 739 511 361
e-mail: alternativy@svobodazvirat.cz

Bc. Barbora Večlová

spolupracovnice kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech,
vedoucí informačního centra Praha
telefon: +420 777 835 651
e-mail: pokusy@svobodazvirat.cz,
infocentrum@svobodazvirat.cz

Klára Jirásková, DiS.
vedoucí styku s veřejností

telefon: +420 775 265 480
e-mail: klara.jiraskova@svobodazvirat.cz,
info@svobodazvirat.cz

Václav Vápeník
vedoucí e-shopu

e-mail: e-shop@svobodazvirat.cz

MUDr. Lenka Hecová

šéfredaktorka Zpravodaje Svobody zvířat
telefon: +420 736 228 270
e-mail: lenka.hecova@svobodazvirat.cz,
info@svobodazvirat.cz

Mgr. Naďa Svobodová

Vedoucí sekce Na ochranu koček
telefon: +420 606 511 018
e-mail: info@kocici.cz
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Kampaň Proti srsti
Cílem kampaně Proti srsti je ukončit zbytečné týrání a zabíjení tzv. kožešinových zvířat kvůli kožešinové módě,
tedy prosadit v České republice zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat a přesvědčit veřejnost o zbytnosti kožešin.
Počátkem roku 2008 jsme kampaň představili v pořadu ČT Chcete mě?.

Mezinárodní konference
Hlavní událostí roku byla zajisté mezinárodní konference „Perspektivy chovu kožešinových zvířat v zemích EU“,
kterou jsme v říjnu uspořádali v Praze pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR. Setkali se na ní významní
evropští odborníci na chov tzv. kožešinových zvířat. Konference se zúčastnili zástupci téměř všech
zainteresovaných skupin v ČR (včetně chovatelů a orgánů státní správy). Sdělení, které jim konference přinesla,
bylo jednoznačné: evropské státy postupně přijímají zákazy chovu tzv. kožešinových zvířat, případně zpřísňují
standardy jejich chovu.
Z konference jsme vydali dvě verze elektronických sborníků – česko-anglickou a česko-německou. Sborník
najdete na internetových stránkách Svobody zvířat.

Setkání organizací sdružených ve FFA
Bezprostředně po konferenci pak Svoboda zvířat hostila setkání Fur Free Alliance (FFA).
Koalice FFA, která sdružuje 35 organizací na ochranu tzv. kožešinových zvířat z celého světa, se schází
pravidelně dvakrát ročně. Svoboda zvířat již toto zasedání organizovala – v květnu 2007 a v říjnu 2008. V rámci
koalice jsme projednávali například projekty Design Against Fur či Obchod bez kožešin, které právě díky FFA
úspěšně probíhají po celém světě. Svoboda zvířat je, nejen díky skvělé organizaci setkání členů či konference,
ale především díky odváděné práci na poli ochrany zvířat, velmi váženým členem této koalice.

Další aktivity
V rámci kampaně jsme vydali brožurku pro poslance, která jasně a stručně shrnuje informace o chovu tzv.
kožešinových zvířat. S poslanci jsme pak jednali o případném zákazu těchto chovů u nás. O utrpení zvířat nejen
na českých kožešinových farmách, ale například také při lovu tuleňů v Kanadě, jsme informovali v průběhu
celého roku i širokou veřejnost.
V roce 2008 jsme též vydali stručného průvodce, který uvádí pár jednoduchých metod, jak rozpoznat pravou
kožešinu od umělé.
V prosinci jsme ve spolupráci s organizací IFAW (International Fund for Animal Welfare) začali připravovat zcela
nový projekt s názvem Komerční lov tuleňů je evropské veřejnosti proti srsti. Jejím cílem bylo prosadit přijetí
úplného zákazu obchodu s tuleními výrobky v rámci EU.
Více na nově zprovozněných internetových stránkách: www.protisrsti.cz.

C6

Designem proti kožešinám (Design Against Fur, DAF)
Design Against Fur (DAF) je mezinárodní studentská soutěž v navrhování plakátů a v tvorbě flashových animací.
Studenti mají za úkol vymyslet originální plakát či animaci vyslovující se proti kožešinové módě, které by mohla
některá ze světových organizací na ochranu zvířat využít ve své protikožešinové kampani. Svoboda zvířat ji
ve spolupráci s mezinárodní koalicí Fur Free Alliance v ČR organizuje již od roku 2003. V roce 2008 své návrhy
zaslalo 70 studentů ze 32 středních i vysokých škol. České kolo vyhrál David Teocharis, student Střední odborné
školy multimediální a propagační tvorby v Praze, se svým návrhem ledního medvěda. Na druhém místě se umístil
Bohumír Nowak z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a třetí místo obsadila studentka Střední školy
průmyslové a umělecké v Opavě Anna Ulahelová. Kromě tří hlavních cen udělila odborná porota ještě další dvě
speciální ocenění.
V rámci soutěže pořádáme informační přednášky o problematice tzv. kožešinových zvířat pro zúčastněné školy.
Z plakátů zaslaných do soutěže v roce 2008 jsme vytvořili novou putovní výstavu, kterou zdarma zapůjčujeme.
Výstava DAF 08 obsahuje celkem 15 soutěžních plakátů z ročníku DAF 2008 (8 kusů o velikosti A3 a 7 kusů
o velikosti A2). Zahrnuje jak vítěze regionálních světových kol, tak vítěze celosvětového i českého kola a další
vybrané či oceněné plakáty českých studentů.
Více na: www.dafcr.cz, lucie.moravcova@svobodazvirat.cz.
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Obchod bez kožešin (Fur Free Retailer)
Mezinárodní program Obchod bez kožešin (OBK) je dalším projektem, který Svoboda zvířat v ČR organizuje
ve spolupráci s koalicí Fur Free Alliance. Cílem je podpora bezkožešinové módy od jejího návrhu až po prodej
zákazníkovi. Obchodníci či designéři, kteří se rozhodnou vstoupit do programu, podepíší smlouvu, která je
zavazuje nepoužívat a neprodávat výrobky z pravých kožešin. Na webu OBK pravidelně aktualizujeme jejich
seznam. Usnadňujeme tak zákazníkům volbu zodpovědného a eticky přijatelného nákupu. Od září 2008 také
nabízíme možnost podepsat mezinárodní online petici požadující obchody bez pravých kožešin.
Více na: www.obchodbezkozesin.cz, info@obchodbezkozesin.cz.

Kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech
Tato kampaň je již několik let rozdělena na tři samostatné projekty:
Oběti krásy – proti testování kosmetiky a prostředků pro domácnost na zvířatech
Humánní vzdělávání – za nahrazení invazního používání zvířat ve vzdělávání
Nejbližší příbuzní – za zákaz pokusů na primátech v EU
Na projektech spolupracujeme s Evropskou koalicí za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) a s InterNICHE
(Mezinárodní síť pro humánní vzdělávání).
V roce 2008 jsme se kromě práce na těchto projektech soustředili také na novelizaci evropské směrnice
86/609/EEC na ochranu zvířat používaných k pokusným a jiným vědeckým účelům. Všem europoslancům ČR
byl rozeslán dopis a krátké shrnutí hlavních návrhů, které by měly být v nové legislativě zakotveny. První návrh
směrnice byl po schválení v parlamentu z pohledu ochrany zvířat spíše zklamáním, jelikož opomíjel většinu
návrhů podporovaných ochránci zvířat, veřejností i velkou částí samotných politiků. Konečné hlasování o nové
podobě směrnice proběhne v roce 2009 – v lobování samozřejmě pokračujeme. Pokud se nám podaří prosadit
alespoň základní klíčové body (např. zákaz pokusů na primátech, strategický plán na redukci pokusů na zvířatech,
zákaz určitých typů výzkumu atd.), mohlo by to znamenat zásadní posun v ochraně zvířat používaných pro
pokusy.
Během roku 2008 jsme se zúčastnili několika českých i mezinárodních konferencí o alternativách k pokusům
na zvířatech a také setkání členů ECEAE, které se koná dvakrát ročně. Na nich se pravidelně řeší strategie
dalšího postupu v záležitostech ochrany pokusných zvířat a aktuální záležitosti vyžadující zvýšenou pozornost
v jednotlivých zemích.
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Spolupracovali jsme při tvorbě článků o pokusech na zvířatech, které vyšly v časopisech Týden, Mladá Fronta
a Dívka. Na téma kosmetiky netestované na zvířatech se zaměřila také jedna z reportáží pořadu Chcete mě?
(odvysílaná v prosinci).
V listopadu byla spuštěna dlouho očekávaná česká verze webových stránek Evropské koalice za ukončení pokusů
na zvířatech (www.cs.eceae.org).

Oběti krásy
V roce 2008 jsme zahájili certifikaci Humánním kosmetickým standardem (HCS) a Humánním standardem pro
prostředky pro domácnost (HHPS) v ČR. Tyto certifikáty zaručují, že výrobky ani jejich jednotlivé složky nebyly
testovány na zvířatech. U příležitosti zahájení certifikace v ČR jsme uspořádali informační setkání s několika
českými výrobci kosmetiky a tiskovou konferenci.
Radostnou zprávou bylo udělení HCS první české společnosti, která splnila kritéria – stala se jí společnost
Manufaktura vyrábějící pleťovou, tělovou a koupelovou kosmetiku.
Vydali jsme aktualizovaný seznam kosmetiky a prostředků pro domácnost netestovaných na zvířatech a seznam
certifikátů na našem trhu. Dále jsme vydali informační letáky a brožury o možných způsobech testování
kosmetiky a seznam internetových i kamenných obchodů, kde lze výrobky netestované na zvířatech zakoupit.
V červenci 2008 byla spuštěna webová stránka www.netestovanonazviratech.cz, která informuje o kosmetice
a prostředcích pro domácnost netestovaných na zvířatech.

Humánní vzdělávání
V rámci projektu Humánní vzdělávání spolupracujeme se středními a vysokými školami v ČR.
Na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích jsme uvedli program umožňující virtuální pitvu žáby
a představili další alternativní metody výuky. Zapojili jsme se do jednání s 3. lékařskou fakultou UK v Praze
o nahrazení pokusů na zvířatech ve výuce fyziologie. Dále jsme navázali spolupráci s Lékařskou fakultou UK
v Plzni, s Pedagogickou fakultou JČU v Českých Budějovicích, s Pedagogickou fakultou UHK a s Biskupským
gymnáziem B. Balbína v Hradci Králové. Pro gymnaziální praktika jsme školám v rámci grantového programu
darovali programy ProDissector Frog, díky nimž mohou studenti provádět virtuální pitvu žáby. Studentům
vysokých škol a jejich vyučujícím jsme představili alternativní přístupy ve výuce přírodních věd. Studenti si
následně sami vyzkoušeli některé počítačové programy, které patří mezi zmiňované alternativy. Každé škole jsme
darovali programy na výuku farmakologie a fyziologie.
V ČR jsme vyhlásili další ročník mezinárodní grantové soutěže InterNICHE Humane Education Award 2008. Tato
soutěž má za cíl vybrat a sponzorovat nejlepší návrhy na nahrazení invazního používání zvířat (pokusů a pitev
zvířat za tímto účelem usmrcených) ve vzdělávání v přírodních vědách.

Nejbližší příbuzní
V rámci této kampaně jsme vydali film Nejbližší příbuzní o pokusech na primátech v evropských laboratořích.
Dále jsme v elektronické podobě vydali zprávu o možnostech nahrazení pokusů na primátech.
Podpořili jsme kampaň za humánní řešení problému přemnožení makaků v Malajsii, Indii a Japonsku. Tento
problém se často řeší prodejem opic do výzkumných laboratoří, což je nejen eticky nepřijatelné, ale i velmi
krátkodobé řešení. Za naši organizaci jsme zaslali velvyslancům těchto zemí žádost o udržení zákonného zákazu
vývozu a prodeje opic do zajetí a na pokusy. Součástí byl i stručný přehled možností humánního řešení této
situace navržený renomovaným veterinářem znalým místních poměrů. V Malajsii již byla přijata příslušná opatření
– i naše aktivity tedy přispěly ke zdárnému řešení situace.
Více na: www.pokusynazviratech.cz, alternativy@svobodazvirat.cz, pokusy@svobodazvirat.cz.
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Sekce Na ochranu koček
Aktivity této sekce lze rozdělit do dvou oblastí – tj. průběžná činnost a jednorázové akce. V průběhu roku 2008
se nám podařilo prosadit 2 projekty na získání dotací: „Rozvoj depozit na záchranu opuštěných koček“ a „Nový
domov“ (projekt pro uspořádání umísťovací výstavy opuštěných koček). V rámci dotace Magistrátu Města Plzně
na projekt „Rozvoj depozit na záchranu opuštěných koček“ máme nyní možnost přispívat dobrovolníkům
dočasně pečujícím o opuštěnou/nalezenou kočku na potřeby spojené s léčbou a krmením těchto koček.

Průběžná činnost
Do průběžné a v podstatě každodenní činnosti patří provoz našich depozit, kde jsou soustředěny kočky, které
potřebují lidskou pomoc. Depozita jsou domácnosti, chaty a chalupy našich členů a podporovatelů, kde jsou
kočky ošetřeny, příp. i léčeny a zvykají si na pobyt u lidí.
Další průběžnou činnost tvoří aktivity spojené s nalezením domova pro tyto kočky (inzeráty, vývěsky, webové
stránky, předávání koček…). Výsledkem této činnosti je nalezení domova a umístění 65 koček, kocourů a koťat
v roce 2008 (pozn. do tohoto počtu nejsou zahrnuty kočky umístěné v rámci umisťovací výstavy).
Pro kočky žijící venku vyrábíme zateplené boudičky, dodáváme krmení a snažíme se jim život venku usnadnit.
Koťata žijící venku se snažíme odchytávat.

Jednorázové aktivity
Od 2. do 30. září 2008 se v Plzni-Doubravce konala výstava fotografií zachráněných koček. Dne 18. října 2008
se pak konala již 6. umísťovací výstava opuštěných koček v Plzni, které se tradičně účastní i mimoplzenští
vystavovatelé. Z celkového počtu 53 koček bylo umístěno 43 koček (81%).
Více na: www.kocici.cz, info@kocici.cz.

Ekovýchovné programy
Ekovýchova na školách
Na plzeňských základních školách jsme realizovali nově připravené ekovýchovné programy. Od dubna 2008 jsme
na všechny základní školy v Plzni i Plzeňském kraji opakovaně rozeslali prospekt s nabídkou ekovýchovných
programů. Jedná se o tři programy určené dětem z 1. stupně a tři programy pro stupeň 2. – všechny samozřejmě
zaměřené na témata ochrany zvířat.
Jednotlivými ekovýchovnými programy („Zvířata u nás doma“, „Ideální farma“, „Zvířata v různých kulturách“, „Člověk
a zvíře“, „Když se řekne BIO“ a „Záhadný les“) provází pracovní listy, které hravou formou děti vedou k zamyšlení se
nad probíraným problémem a k následné debatě. Děti dále dostávají šablony masek zvířat (pes, kočka, kráva, prase,
sova či králík), které si mohou ve výtvarné výchově vybarvit, vystřihnout a využít k dramatizaci v dalších hodinách.
Každý program trvá dvě vyučovací hodiny – tedy 90 minut. Od května 2008 jsme uskutečnili přes 116 programů.
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Biojarmark
Akce se uskutečnila 11. června 2008 U Branky v Plzni. Součástí byla výstava „Když se řekne BIO“ a nabídka
informačních materiálů, ekovýchovné hry a soutěže.
Na hlavním pódiu probíhal program pro děti – moderátor akce Petr Vacek zpovídal Lenku Sehnalovou z PRO-BIO
ligy, následovala ukázka vaření z biopotravin a ochutnávka biopokrmů. Při servírování bylo použito jednorázové
nádobí z biologicky rozložitelných materiálů. Akce se zúčastnilo cca 250 žáků středních a základních škol
a zhruba 200 osob z řad širší veřejnosti.
Více na: ekovychova@svobodazvirat.cz.

Informační centra Svobody zvířat
Infocentrum Praha
Informační centrum ochrany zvířat na Praze 5 bylo otevřeno v roce 2006. V roce 2008 jsme zaznamenali
přibližně 30 návštěv. Mnohem více ovšem zájemci využívali možnosti e-mailového kontaktu (cca 150 lidí). Zájem
byl především o informační materiály (letáky, plakáty, knihy, odznaky atd.). Dále se návštěvníci zajímali o možnost
zapojení se do činnosti Svobody zvířat. V informačním centru byl pravidelně jedenkrát týdně přítomen pracovník
Sz, kromě toho bylo možné sjednat si individuální schůzku v jiném termínu. Informační centrum bylo také
opakovaně využito pro rozhovory s médii a pro jednání s jinými organizacemi na ochranu zvířat.
Adresa: Mozartova 6/1976, Praha 5, 150 00
Telefon: 777 835 651
Hodiny pro veřejnost: každý čtvrtek 16–19 hodin
Dotazy na: infocentrum@svobodazvirat.cz.

Infocentrum Plzeň
V Plzni je již od roku 1998 hlavní sídlo občanského sdružení Sz. Probíhá zde hlavní distribuce informačních
a propagačních materiálů a i tato kancelář plní zároveň funkci informačního centra. V průběhu loňského roku
jsme zde v rámci osobního, telefonního či e-mailového kontaktu zodpověděli více než 400 dotazů.
Adresa: Koterovská 84, Plzeň, 326 00
Telefon: 377 444 084
Hodiny pro veřejnost: každou středu 14–18 hodin, každý čtvrtek 15–18 hodin
Dotazy a informační materiály: info@svobodazvirat.cz, propagační materiály: e-shop@svobodazvirat.cz.

Členství ve Svobodě zvířat
Členem Sz se může stát každý zájemce – členství není omezeno věkem. V současné době má Sz přes 380 členů
a zhruba 1000 přispěvatelů.
Členové Svobody zvířat nemají kromě zaplacení členského příspěvku žádné povinnosti. Je zcela na nich, jak
aktivně se do činnosti sdružení zapojí. Dostávají pravidelné informace o činnosti Svobody zvířat a novinkách
z oblasti ochrany zvířat. Mezi konkrétní výhody členství patří bezplatné zasílání čtvrtletního tištěného zpravodaje
Svobody zvířat, dvouměsíčního e-mailového newsletteru a 10% sleva v e-shopu Sz.
Členské příspěvky (tj. 300 Kč/kalendářní rok) se platí předem na celý kalendářní rok. Případní zájemci mají
možnost stát se nově členem Svobody zvířat i v průběhu roku – zaplatí pak částku odpovídající zbývajícím
měsícům do konce kalendářního roku (tedy 25 Kč/měsíc). Členský příspěvek je možno uhradit převodem
na následující účet: ČSOB Plzeň 152049858/0300, případně složenkou.
Více na: clenstvi@svobodazvirat.cz.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Příjmy v roce 2008

Kč

Česko-německý fond budoucnosti

63 000

Nadace na ochranu zvířat

15 000

Nadační fond Zelený poklad

35 000

Statutární město Plzeň
ECEAE
Fur Free alliance

194 000
9 371
10 378

Individuální dárci a dárkyně

510 927

Ostatní příjmy a úroky

491 262

Celkem příjmy

1 328 938

Výdaje v roce 2008

Kč

Tisk informačních materiálů

419 603

Ostatní služby (propagace, inzerce)

434 494

Odborná literatura

4 979

Cestovné a doprava

78 382

Kopírování a fotografické práce

10 579

Občerstvení na akcích
Kancelářské potřeby

140 045
6 868

Pronájem vybavení

43 757

Poštovné

34 836

Telekomunikace

60 372

Nájemné a energie
Účetní služby
Mzdy pracovníků
Odborné a lektorské práce
Ostatní materiál (krmivo pro kočky, stelivo)
Bankovní poplatky
Celkem výdaje

136 838
17 000
305 928
14 000
202 320
18 617
1 928 618

