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Vážení příznivci ochrany zvířat,

Svoboda zvířat je neziskové nevládní občanské sdružení působící 
v České republice již 19 let. I v roce 2012 jsme se pilně věnovali 
vybraným tématům ochrany zvířat. Podařilo se nám dostat 
do medií nové záběry z českých kožešinových farem, a rozpoutat 
tak bouřlivou diskuzi na toto téma. V tomto roce jsme zazname-
nali velký zájem o ekovýchovné programy – naši lektoři odučili 
rekordních 105 hodin. V kampani Za nahrazení pokusů na zvířa-
tech jsme se zvláště zaměřili na téma, které v loňském roce 
hýbalo Evropou – testování kosmetiky na zvířatech a dovoz této 
kosmetiky do zemí EU.

Děkujeme za podporu, kterou jste nám v roce 2012 věnovali 
a bez níž by naše organizace nemohla fungovat!

Lucie Moravcová 
předsedkyně Svobody zvířat



Svoboda zvířat
Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková organizace pro ochranu zvířat, sdru-
žující 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 zví-
řatům. Nejde jen o zlepšení životních podmínek zvířat (ačkoliv z krátkodobého 
hlediska s tímto přístupem SZ souhlasí). Hlavní snahou je změnit pohled na zví-
řata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zachá-
zení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. 
Celá činnost SZ je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svo-
body jednotlivce.

SZ pořádá odborné konference, besedy, výstavy, infostánky, promítání doku-
mentárních filmů, ochutnávky veganských jídel atd. V rámci osvětových kam-
paní 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 cirku-
sech. 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, demon-
strace, připomínkuje návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, 
vypracovává z hlediska ochrany zvířat příznivější návrhy, jedná s úřady, zúčast-
ňuje se správních řízení, lobuje atd. V rámci propagace kosmetiky a prostředků 
pro domácnost netestovaných na zvířatech SZ uděluje mezinárodní certifikáty 
Humánní kosmetický standard a Humánní standard pro prostředky pro domác-
nost českým společnostem, které splňují daná kritéria. Eticky zodpovědným 
obchodníkům s oděvy uděluje certifikát Obchod bez kožešin. V roce 2006 ote-
vřela 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 zahra-
ničních 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 devatenáctileté existence zaznamenala SZ řadu úspěchů. Patří 
mezi ně např. prosazení zákazu testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech 
v ČR a EU, 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 plnohod-
notných bytostí.

Prezentace letáků o testování 
Botoxu na zvířatech

Předsedkyně sdružení 
poskytující interview
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Kampaň „Ukažte to vládě“  
– kolemjdoucí se na protest 
proti kožešinové módě mohli 
symbolicky nechat vyfotit 
v kleci

Stánek Svobody zvířat 
na trutnovském festivalu



Kampaň Proti srsti
Rok 2012 se v kampani Proti srsti točil především kolem nově zveřejněných 
a velmi znepokojujících záběrů z českých kožešinových farem a následné konfron-
tace s neústupnými státními úředníky, podle nichž je vše v naprostém pořádku.

Lobování a přesvědčování různých státních zástupců jsme se v podstatě věno-
vali od počátku roku, kdy se projednávala novela zákona na ochranu zvířat proti 
týrání a kdy jsme obcházeli poslance a poslankyně českého parlamentu a hovo-
řili s nimi o možnosti návrhu zákazu chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR. Nepo-
dařilo se nám bohužel najít nikoho, kdo by měl o toto téma zájem. Také proto 
jsme v průběhu celého roku pokračovali ve sběru podpisů pod petici za zákaz 
chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR, kterou ke konci roku 2012 podepsalo již 
přes 12 000 občanů a občanek. K petici se můžete připojit i symbolicky přes její 
facebookovou stránku Petice za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR.

V březnu a v říjnu jsme se zúčastnili setkání Aliance za módu 
bez kožešin (Fur Free Alliance, FFA) v Římě a v Londýně. FFA 
v současné době sdružuje 35 organizací na ochranu nejen 
tzv. kožešinových zvířat z celého světa. Jejím posláním je 

ukončit zabíjení zvířat kvůli kožešinám. Svoboda zvířat je jejím členem již od roku 
2003. FFA organizuje mimo jiné například mezinárodní projekty Designem proti 
kožešinám (Design Against Fur) či Obchod bez kožešin (Fur Free Retailer). 
Na meetingu se schází pravidelně kolem 30 zástupců organizací z různých koutů 
světa (více viz www.inFURmation.org).

V červenci jsme zaslali otevřený dopis Miss ČR a Miss World z roku 2006 Taťáně 
Kuchařové a její následovnici Miss ČR pro rok 2007 Kateřině Sokolové, které 
nafotily kožešinové kolekce. Vyzvali jsme je, aby se nad svým konáním zamys-
lely. V dopise jsme dále vysvětlili, proč je kožešinová móda krutá a proč by ji 
proto neměly propagovat. Žádnou odpověď od adresátek jsme nedostali. 
Na dopis však reagovala některá média, kterým byl dopis také zaslán, např. 
portál bleskove.cz.

V září se v Praze uskutečnil benefiční koncert proti kožešinám. Na koncertu 
vystoupili Petr Mašín s kapelou, Modrý pondělí a LážoPlážo. Výtěžek byl věnován 
na podporu kampaně Proti srsti.

Putovní výstavu Proti srsti jste mohli spatřit například v Čajovně Archa v Novém 
Jičíně nebo dalších místech.

Světový den bez kožešin připadl v tomto roce na pátek 23. listopadu. Při této 
příležitosti jsme na náměstí Republiky v Praze uspořádali tradiční informační 
stánek spojený se sběrem podpisů pod Petici za zákaz chovu tzv. kožešinových 
zvířat v ČR.

V průběhu listopadu jste si mohli v obchodě LUSH v Praze zakoupit benefiční 
mýdlo, a přispět tak na kampaň Proti srsti. Společnost LUSH se rozhodla kam-
paň podpořit i sběrem podpisů pod petici za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat 
v ČR, který probíhal od 1. do 8. listopadu 2012 v OC Palladium v Praze.

Ukažte to vládě
Poslední měsíce roku 2012 se ve Svobodě zvířat nesly především v duchu kam-
paně Ukažte to vládě, kterou jsme spustili 22. listopadu 2012. Kampaň vznikla 
díky novým záběrům pořízeným na 6 českých kožešinových farmách, které byly 
Svobodě zvířat zaslány. Kauzu zveřejnění těchto záběrů započala již reportáž 
v hlavních večerních zprávách na TV Nova 20. listopadu 2012. Ke kampani byly 
spuštěny nové webové stránky www.ukaztetovlade.cz, kde byla kromě formuláře 
pro odeslání protestního e-mailu ministrovi zemědělství Petru Bendlovi (a v kopii 
též řediteli Státní veterinární správy a předsedovi Zemědělského výboru PSP ČR) 
ke stažení i papírová Petice za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR. 
Na webu je umístěn i krátký spot, který namluvil herec Pavel Soukup a který 
můžete snadno sdílet. Plakátky upozorňující na kampaň se v prosinci objevily 
v prostředcích hromadné dopravy v Plzni a Praze. Na problematiku upozorňovala 
v tomto měsíci i on-line kampaň (bannery na Facebooku, Googlu atp.). 
Od počátku kampaně odeslalo protestní e-mail přes 20 000 lidí. Kampaň podpo-
řily i známé osobnosti českého veřejného života (např. Lejla Abbasová, Petra 

Záběry ze Světového dne  
bez kožešin

Omezení a zákaz chovu 
kožešinových zvířat v Evropě:
hnědočervená = zákaz chovu
oranžová = zákaz chovu 
některých druhů
žlutá = nepřímý zákaz chovu

Životní podmínky zvířat 
na kožešinových farmách 
v ČR jsou děsivé.

   4

© michalkolesar.net

http://www.facebook.com/PeticezazakazchovukozesinovychzviratvCR
http://www.inFURmation.org
http://www.lushcz.cz
http://www.ukaztetovlade.cz


Černocká či Pavel Vítek). Celkově kampaň vzbudila velký ohlas veřejnosti, která 
dala jasně najevo, že si zabíjení zvířat kvůli kožešinám nepřeje. Desítky dobrovol-
níků se koncem roku zapojily do rozdávání letáků v ulicích českých měst. Kromě 
mnoha dalších médií se tzv. kožešinovým zvířatům věnoval z velké části i prosin-
cový pořad ČT Chcete mě? Záběry jsme samozřejmě také zaslali příslušným 
kontrolním úřadům (krajské veterinární správy) a o situaci jsme též jednali 
s představiteli Ministerstva zemědělství. Úřady však na záběrech žádné pro-
blémy neshledaly a situaci v chovech těchto zvířat považují za vyhovující.

Více informací najdete na www.protisrsti.cz.

Obchod bez kožešin  
(Fur Free Retailer, FFR)
Počátkem roku představila Aliance za módu bez kožešin, jíž je 
Svoboda zvířat členem, zbrusu nové mezinárodní stránky pro-
jektu Obchod bez kožešin (Fur Free Retailer) www.furfreeretai-

ler.com. Cestujete-li například do zahraničí a nechcete při nákupech oblečení 
podporovat krutou kožešinovou módu, můžete si na stránkách jednoduše najít 
seznam firem, které neprodávají žádné výrobky z pravých kožešin v konkrétní 
zemi. Web také umožňuje vyhledat si obchody v různých státech dle jednotlivých 
značek. Můžete si též snadno vytisknout seznam „bezkožešinových“ společ-
ností. Samozřejmě jsme pravidelně aktualizovali i české webové stránky  
www.obchodbezkozesin.cz, na nichž seznam obchodníků najdete taktéž.

Vydali jsme nový letáček obsahující seznam obchodů zapojených do programu 
Obchod bez kožešin a dostupných v České republice. Je k dispozici jak  
v elektronické, tak v tištěné verzi.

Rok 2012 byl pro Obchodníky bez kožešin rekordním. Do programu se totiž zapo-
jilo přes 50 nových společností a začal jej propagovat rekordní počet (20) zemí.

Projekt Obchod bez kožešin najdete také na Facebooku.
Veškeré informace naleznete na www.obchodbezkozesin.cz.

Designem proti kožešinám  
(Design Against Fur, DAF)
Počátkem roku ohlásila Aliance za módu bez kože-
šin (Fur Free Alliance, FFA) kompletní výsledky 

soutěže Designem proti kožešinám 2011. V roce 2011 dosáhlo úspěchů hned 
několik českých studentů a studentek. Celosvětovými vítězi se stali Ilse Vande-
cappelle z Belgie (jejíž návrh zvítězil také v kole Evropa a mezinárodní) a Joshua 
Flatt z Velké Británie.

Soutěž v tvorbě animací vyhrála skupina studentů z Velké Británie Oliver White-
ley, Kyle Bennet, Holly Finn, Liam Amor a Nathan Greensmith. Na 3. místě se 
pak v této celosvětové soutěži umístili čeští studenti Darek Zahálka a Michal 
Plodek ze Střední školy aplikované kybernetiky s. r. o. v Hradci Králové.

Na webových stránkách soutěže DAF (jako aktualitu z 23. března 2012) si 
můžete přečíst krátké rozhovory s vítězkami ročníku DAF 2011. Na naše otázky 
odpovídaly Maryna Lechylina, vítězka česko-slovenského kola DAF 2011, Petra 
Komárková, která získala 3. místo v česko-slovenském kole DAF 2011 a Magda-
lena Čábalová, jež obdržela ocenění české poroty.

Na základě rozhodnutí Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alliance), hlav-
ního organizátora, se oblíbená studentská soutěž Designem proti kožešinám 
(DAF) po devíti letech své existence na nějakou dobu odmlčela. Ročník 2012 
tak vyhlášen nebyl.

I v roce 2012 putovaly výstavy Designem proti kožešinám po městech České 
republiky. Výstavu obsahující práce zaslané do soutěže v roce 2011 jste mohli 
spatřit například v plzeňské Kavárně Inkognito nebo v novojičínské čajovně Archa.

Podrobnosti najdete na www.dafcr.cz.

www.obchodbezkozesin.cz | www.furfreeretailer.com

OBCHOD BEZ KOŽEŠIN
Mezinárodní projekt 
pro zodpovědné 
obchodníky

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

Partnerem programu je internetový magazín o módě salon.cz

Seznam společností zapojených do programu 
Obchod bez kožešin dostupných v ČR

Adolfo Dominguez (www.adolfodominguez.com) 

Dresses Only (www.dressesonly.nl)*

Esprit (www.esprit.com)

Etnies (www.etnies.com)*

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

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

Helly Hansen (www.hellyhansen.com)

Jack Wolfskin (www.jack-wolfskin.com)

Ladies Furs (www.ladiesfurs.com)

Lindex (www.lindex.com/cz)

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

Next (www.next.co.uk)

O‘Neill (www.oneill.com)*

Sage & Ivy (www.sageandivy.com)*

Sandwich (www.sandwich.eu)

STAT Divisions (www.statdivisions.com)*

Tops Only (www.topsonly.nl)*

Topshop (www.topshop.com)*

* V ČR dostupné pouze prostřednictvím internetových obchodů.

Plakát ke kampani  
„Ukažte to vládě“

Leták se seznamem 
společností zapojených 
do programu OBK v ČR 
z distribuce SZ

Vítězné plakáty soutěže DAF 
(horní: Ilse Vandecappelle, 
dolní: Joshua Flatt)
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Kampaň Za nahrazení 
pokusů na zvířatech

Tato kampaň je rozdělena na tři samostatné projekty:

Oběti krásy
– proti testování kosmetiky a prostředků pro domácnost na zvířatech
Humánní vzdělávání
– za nahrazení invazního používání zvířat při výuce ve školách
Nejbližší příbuzní
– za zákaz pokusů na primátech v EU

Na projektech spolupracujeme s Evropskou koalicí za ukončení pokusů na zvířa-
tech (ECEAE), jíž je Svoboda zvířat členem, a s InterNICHE (Mezinárodní síť pro 
humánní vzdělávání), partnerskou organizací Svobody zvířat. V roce 2012 jsme 
se také staly partnery Cruelty Free International, což je nová organizace usilující 
o ukončení testování kosmetiky na zvířatech ve všech zemích světa.

O problematice pokusů na zvířatech jsme informovali prostřednictvím informač-
ních stánků a přednášek na školách i jiných veřejných místech. Občané se mohli 
díky našim dobrovolníkům o tomto tématu dozvědět také z putovní výstavy, 
která byla umístěna na mnoha veřejných místech.

Na jaře a na podzim jsme se zúčastnili třídenního meetingu ECEAE v Kodani 
a v Bruselu. Meeting se koná pravidelně dvakrát ročně a řeší se na něm aktuální 
situace týkající se pokusů na zvířatech v jednotlivých zemích i společné kam-
paně.

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 koupit v našem e-shopu. O soutěži informo-
valo rádio Wave.

Oběti krásy
Českým společnostem jsme i nadále nabízeli certifikaci Humánním kosmetic-
kým standardem (HCS) a Humánním standardem pro prostředky pro domácnost 
(HHPS). Tyto certifikáty zaručují, že výrobky ani jejich jednotlivé složky nebyly 
(po určitém datu) testovány na zvířatech.

Veřejnost jsme o těchto certifikátech a schválených společnostech informovali 
prostřednictvím přednášek ve školách i jiných veřejných místech a také 
na našich informačních stáncích a internetových stránkách www.netestovano-
nazviratech.cz. V dubnu a prosinci jsme vydali aktualizovanou tištěnou verzi 
seznamu značek se zmíněnými certifikáty.

V průběhu celého roku jsme sbírali podpisy pod petici „Ne kruté kosmetice“, 
jejímž cílem bylo zachování března 2013 jakožto stanoveného termínu pro zákaz 
testování kosmetiky na zvířatech bez výjimek (Evropská komise se tento již jed-
nou schválený zákaz snažila odsunout na neurčito). Petici celkem podepsalo 
přes 252 000 lidí. Tématu se věnoval lednový díl pořadu Chcete mě? a časopis 
Ekolist. Zúčastnili jsme se předávání petice v Bruselu a lobování u europoslanců. 
Z jednání vyplynulo i pozvání do diskuze na téma testování kosmetiky na Face-
bookovém chatu europoslance Pavla Poce. Ta proběhla na začátku listopadu.

Na téma testování kosmetiky jsme se zaměřili i během Světového dne labora-
torních zvířat (22. 4.), kdy jsme uspořádali veřejnou akci v centru Prahy. U této 
příležitosti jsme také zahájili novou kampaň na podporu zmíněné petice. Pla-
káty ke kampani byly k vidění po celý květen v pražském metru a plzeňských 
tramvajích.

V rámci projektu jsme se věnovali i testování Botoxu, jehož každá jednotlivá 
šarže je testována na zvířatech. Vydali jsme k tomuto tématu nový leták 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 v roce 2012 od testování na zvířatech ustoupil a začal používat 
alternativní metodu. Ke stejnému kroku se snažíme přesvědčit i ty zbývající.

Setkání Evropské koalice 
za ukončení pokusů 
na zvířatech v Bruselu

Nová kampaň proti testování 
kosmetiky na zvířatech
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Humánní vzdělávání
I v roce 2012 jsme spolupracovali se středními a vysokými školami v ČR – uspo-
řádali jsme několik přednášek o alternativách ve vzdělávání a některým školám 
jsme poskytli počítačové programy nahrazující pokusy a pitvy na zvířatech.

Byly spuštěny nové mezinárodní stránky o alternativních metodách k pokusům 
na zvířatech ve vzdělávání – www.interniche.org. S pomocí mnoha dobrovolníků 
stránky postupně překládáme do češtiny. Obsahují mimo jiné veřejně přístup-
nou databázi alternativ k pokusům na zvířatech ve vzdělávání.

Nejbližší příbuzní
Pokračovali jsme v kampani ECEAE proti transportům opic do laboratoří. Opice, 
které jsou často odchyceny v divočině, jsou odtrženy od svých rodinných skupin, 
uloženy do malých beden a poslány jako náklad na extrémně dlouhé vzdálenosti 
do výzkumných laboratoří po celém světě. Několik leteckých společností se 
v roce 2012 převozů opic po protestech veřejnosti vzdalo (např. TAM Airlines 
a Hainan Airlines). Připojili jsme se také k nové petici ECEAE proti Air France, 
která jako jediná velká aerolinka v Evropě nadále opice do laboratoří přepravuje.

Také jsme veřejnost informovali o problematice odchytu a chovu opic pro 
pokusné účely na Mauriciu. Průzkum organizace BUAV odhalil zabíjení stovek 
opic na farmě pro chov primátů Noveprim jen z toho důvodu, že velikost opic 
nevyhovuje požadavkům laboratoří. Za zákaz chovu a vývozu primátů z Mauricia 
na výzkum vznikla petice.

Více podrobností se dočtete na www.pokusynazviratech.cz a www.netestovano-
nazviratech.cz.

Kampaň Cirkusy bez zvířat
Během roku 2012 jsme pravidelně navštěvovali cirkusové zvěřince. Situace 
v nich je z pohledu ochrany zvířat značně neuspokojivá. V cirkusech nejvíce trpí 
zvířata volně žijící, která nejsou domestikovaná a nejsou tedy zvyklá na život 
v zajetí.

Jedná se např. o medvědy, kočkovité šelmy, slony, krokodýly a další. Při někte-
rých našich návštěvách zvěřinců byla zvířata bez vody, bez možnosti úkrytu, 
nebo dokonce bez možnosti udělat krok. V případě zjištění pochybení podáváme 
podněty

příslušné veterinární správě k přešetření, zda se nejedná o porušení Zákona 
na ochranu zvířat proti týrání.

V srpnu 2012 jsme vydali aktualizovanou verzi oblíbených omalovánek pro děti 
s tematikou medvědů v cirkusech. Omalovánky je možné stáhnout z našeho 
webu nebo vyzvednout v našich infocentrech.

Více informací najdete na www.cirkusybezzvirat.cz.

Facebooková stránka 
celosvětové kampaně proti 
testování kosmetiky 
na zvířatech

Pražský infostánek 
k Celosvětovému dni proti 
testování Botoxu na zvířatech

Záběr z „proticirkusové“ 
kampaně
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Sekce na ochranu koček
Aktivity naší sekce lze rozdělit do dvou oblastí, tj. průběžná činnost a jednorá-
zové akce. Působíme především v Plzni a okolí. V roce 2012 jsme spustili novou 
verzi webu www.kocici.cz, která je přehlednější a uživatelsky příjemnější.

Průběžná činnost
Do průběžné a v podstatě každodenní činnosti patří péče o toulavé kočky, kte-
rých jsme se ujali. Začíná odchytem či příjmem koček a jejich umístěním 
do depozit, pokračuje zajištěním veterinární péče (včetně zbavení parazitů, 
očkování a kastrace) a ochočením/zvyknutím na člověka a končí hledáním ado-
ptivní rodiny.

Depozita jsou domácnosti, chaty a chalupy našich členů a podporovatelů, kde 
jsou kočky ošetřeny, příp. i léčeny, a zvykají si na pobyt u lidí. V průběhu roku 
2012 jsme se v našich depozitech starali o několik desítek koček a koťat, z nichž 
31 bylo umístěno do adoptivních rodin.

Pro kočky, které jsou příliš divoké na soužití s člověkem a které tudíž žijí venku, 
jsme pořídili zateplené boudičky, dodávali krmení a snažili se jim život usnadnit.

Jednorázové aktivity
11. října 2012 se v Plzni v Západočeské galerii konal benefiční koncert na pod-
poru Sekce na ochranu koček. Na koncertu vystoupil Komorní sbor KOMÁR pod 
vedením Hany Bezděkové a hudební uskupení Ostré struny. Výtěžek akce byl 
použit na umisťovací výstavu koček.

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

Více se dozvíte na www.kocici.cz.

Ekovýchovné programy
V průběhu roku 2012 jsme se setkali s velkým zájmem o naše ekovýchovné 
programy. Pro 1. stupeň ZŠ nabízíme 3 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 další 3 
programy, a to: „Zvířata a průmysl“, „Zvířata na farmě“ a „Zvířata v cirkusech 
a zoo“. Všechny programy jsme nabízeli i v anglickém jazyce.

V roce 2012 jsme odučili celkem 105 ekovýchovných hodin. Největší zájem 
mezi žáky z prvního stupně byl o program „Zvířátka u nás doma aneb umíme se 
o ně starat“, mezi staršími žáky nejvíce vedl program „Zvířata a průmysl“.

Na stránkách www.svobodazvirat.cz/informacni-materialy/informacni-materi-
aly-ekologicka-vychova.htm jsou k dispozici ke stažení pracovní listy ke všem 
programům.

Více informací na www.svobodazvirat.cz/kampane/ekologicka-vychova.htm.

10. ročník umisťovací 
výstavay opuštěných 
a toulavých koček

Nová podoba webu sekce 
na ochranu koček

Ekovýchovné materiály 
Svobody zvířat
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Další události ve Svobodě zvířat
Během roku 2012 jsme uspořádali řadu infostánků a výstav v nejrůznějších měs-
tech ČR. Následují informace o několika významnějších akcích, kterých jsme se 
účastnili.

Veletrh neziskových organizací
11. května 2012 se v Národní technické knihovně v Praze uskutečnil 13. ročník 
veletrhu neziskových organizací. Mezi téměř 200 organizacemi nechyběl ani 
infostánek Svobody zvířat.

Veggie Parade
S infostánkem jsme se účastnili i tradičního pochodu Veggie Parade, který se 
tentokrát konal 9. června 2012. Jedná se o mezinárodní pochod, jehož cílem je 
vnést mezi širokou veřejnost informace o zneužívání zvířat, odhalovat zákulisí 
velkochovů a nabídnout etické řešení tohoto problému.

Velká výzva na Letné
Ve stejný den jako se uskutečnil Veggie Parade jsme zvládli uspořádat ještě 
infostánek na akci pořádané Hnutím duha – Velká výzva na Letné. Infostánek 
navštívilo mnoho lidí, včetně dětí, které u našeho stánku v rámci soutěže vyplňo-
valy křížovky, vyráběly masky a skládaly puzzle.

Open Air festival v Trutnově
Ani v roce 2012 jsme s infostánkem nechyběli na tradičním Trutnov Open Air 
Festivalu. Tentokrát se konal mezi 16. – 19. srpnem 2012. Nově jsme pro kolem-
jdoucí připravili několik zábavných her, díky nimž se mohli dozvědět něco o zví-
řatech a jejich ochraně.

Vegetariánský den
V neděli 30. září 2012 se na Toulcově dvoře v Praze konal 9. ročník Vegetarián-
ského dne tradičně pořádaný Českou vegetariánskou společností. Součástí 
akce byly přednášky na aktuální témata (např. o alternativním stravování ve škol-
kách či o veganském stravování při sportu), ochutnávky vegetariánských jídel 
a ukázky vaření.

Akce se zúčastnila i Svoboda zvířat se svým infostánkem. Součástí programu 
byla též přednáška Barbory Bartuškové Večlové ze Svobody zvířat o testování 
tabákových výrobků na zvířatech.

Veletrh neziskových organizací Brno
28. listopadu 2012 se v Brně konal 1. ročník Veletrhu neziskových organizací. 
S informačními materiály i zbožím z e-shopu se zúčastnila i Svoboda zvířat. Akce 
měla velkou návštěvnost, mnoho lidí se zastavilo u našeho stolku, brali si mate-
riály a podepisovali petice.

Stánek Svobody zvířat 
na tradičním pochodu Veggie 
Parade

U stánku SZ na Open Air 
Festivalu v Trutnově

Vegetariánský den 
na Toulcově dvoře v Praze

Stánek SZ na veletrhu 
neziskových organizací v Brně
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Informační centra Svobody zvířat

Infocentrum Praha
Informační centrum ochrany zvířat na Praze 5 bylo otevřeno v roce 2006. Kon-
cem roku 2011 se naše infocentrum přestěhovalo na novou adresu na Praze 3. 
V infocentru se setkáváme se zájmem především o informační materiály (letáky, 
plakáty, knihy atd.). Dále se návštěvníci zajímali o možnost zapojení se do čin-
nosti Svobody zvířat. Pomáhali jsme řešit i několik případů týrání zvířat. V infor-
mačním centru je pravidelně jedenkrát týdně přítomen pracovník SZ, kromě 
toho je možné sjednat si individuální schůzku v jiném termínu. Kancelář je také 
využívána pro rozhovory s médii a pro jednání s jinými organizacemi na ochranu 
zvířat či dalšími subjekty a lze zde zakoupit část produktů z e-shopu SZ.

Adresa: Bořivojova 108, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 777 835 651
Hodiny pro veřejnost: pondělí 16–19 hodin
E-mail: infocentrum@svobodazvirat.cz

Infocentrum Plzeň
V Plzni je již od roku 1998 hlavní sídlo Svobody zvířat. Probíhá zde hlavní distri-
buce informačních a pro pagačních materiálů a i tato kancelář plní zároveň funkci 
informačního centra. V plzeňské kanceláři je také možnost zakoupit si produkty 
z e-shopu Svobody zvířat.

Adresa: Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Telefon: +420 377 444 084, +420 736 766 188
Hodiny pro veřejnost: středa 14–18 hodin
E-mail: info@svobodazvirat.cz

Celkem jsme v našich infocentrech v roce 2012 zodpověděli osobně, 
telefonicky nebo e-mailem 1552 dotazů z řad veřejnosti.

Součástí obou infocenter je také knihovna, kde zdarma půjčujeme knihy a filmy 
související s ochranou zvířat. Více informací najdete na www.svobodazvirat.cz/ 
o-nas/informacni-centra.htm.

E-shop svobody zvířat
Na webových stránkách Svobody zvířat je možné nalézt i benefiční e-shop. 
V nabídce jsou např. trička, placky, knihy, samolepky nebo vitaminy pro vegany. 
Členové SZ mají slevu 10 % na veškeré zboží. Většinu výrobků lze zakoupit 
i v obou našich infocentrech.

Členství ve Svobodě zvířat
Členem SZ se může stát každý zájemce – členství není omezeno věkem. V sou-
časné době má SZ přes 350 členů a zhruba 1 500 drobných či větších dárců.

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 aktivitách Svobody zvířat a novinkách z oblasti ochrany 
zvířat. Mezi výhody členství patří bezplatné zasílání čtvrtletního Zpravodaje Svo-
body zvířat (v tištěné či elektronické podobě), měsíčního e-mailového Newslet-
teru, 10% sleva v e-shopu SZ, 10% sleva v obchodu www.kosmetika-bio.cz a 5% 
sleva v internetovém www.obchodbezkrutosti.cz.

Trika a tašky z e-shopu SZ

Členská karta člena SZ

Dárkové poukazy k členství 
v SZ, k dispozici v hodnotách 
300, 600 a 1 500 Kč

Č
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Členská karta

Tato karta neopravňuje jejího vlastníka jednat jménem o.s. Svoboda zvířat.

Příjmení:

Jméno:

Členské číslo:

Clenska karticka 80x50mm.indd   1 2.6.11   11:01

www.svobodazvirat.cz clenstvi@svobodazvirat.cz

k členství v o. s. Svoboda zvířat na období

Jméno člena/členky

Členské číslo

Jakožto člen/členka našeho sdružení získáváte hned několik výhod: pravidelně Vám budeme zdarma zasílat tištěný 
zpravodaj i elektronický newsletter Svobody zvířat. Při nákupu v našem e-shopu dostanete slevu (pokud nám sdělíte své 
členské číslo). Své členy také průběžně informujeme o novinkách a aktualitách v ochraně zvířat. 

Dárková poukázka
v hodnotě 300 Kč

Darkove poukazy A6.indd   1 2.6.09   13:06

www.svobodazvirat.cz clenstvi@svobodazvirat.cz

k členství v o. s. Svoboda zvířat na období

Jméno člena/členky

Členské číslo

Jakožto člen/členka našeho sdružení získáváte hned několik výhod: pravidelně Vám budeme zdarma zasílat tištěný 
zpravodaj i elektronický newsletter Svobody zvířat. Při nákupu v našem e-shopu dostanete slevu (pokud nám sdělíte své 
členské číslo). Své členy také průběžně informujeme o novinkách a aktualitách v ochraně zvířat. 

Dárková poukázka
v hodnotě 1 500 Kč

Darkove poukazy A6.indd   3 2.6.09   13:06
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Členské příspěvky (tj. 300 Kč/kalendářní rok) se platí předem na celý kalen-
dářní rok. Případní zájemci mají mož nost 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 pře-
vodem na následující účet: ČSOB Plzeň 152049858/0300, případně složenkou 
nebo osobně v našich infocentrech.

Členství je možné také darovat prostřednictvím dárkových poukázek v hodnotě 
300 Kč (roční členství), 600 Kč (členství na dva roky) nebo 1 500 Kč (členství 
na pět let).

Více informací najdete na www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/stante-se-clenem.htm.

Dárcovské SMS (DMS)
Občanské sdružení Svoboda zvířat pokračovalo v účasti na unikát-
ním projektu oblíbených dárcovských SMS zpráv, do něhož se 
zapojilo v květnu roku 2010.

DMS – dárcovská SMS je společným projektem Fóra dárců, občanského sdru-
žení usilujícího o podporu filantropie v České republice a Asociace provozova-
telů mobilních sítí. Více informací na www.darcovskasms.cz.

Svoboda zvířat na internetu
Kromě oficiálních internetových stránek organizace (www.svobodazvirat.cz) je 
možno navštívit i další stránky věnované naší činnosti a novinkám v SZ.

FACEBOOK
Stránky „Svoboda zvířat“ 
(www.facebook.com/Svobodazvirat)

Stránky „Petice za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR“ 
(www.facebook.com/PeticezazakazchovukozesinovychzviratvCR)

Stránky „Petice Ne kruté kosmetice v Evropě“ 
(www.facebook.com/PeticeKosmetika)

Stránky „Svoboda zvířat Praha“ 
(www.facebook.com/SZPraha)

TWITTER
https://twitter.com/svobodazvirat

YOUTUBE
www.youtube.com/user/Svobodazvirat

Webové stránky Svobody 
zvířat

SZ na Facebooku

Facebooková stránka Petice 
Ne kruté kosmetice v Evropě

Uživatelská stránka SZ 
na YouTube

SZ na Twitteru
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http://www.facebook.com/Svobodazvirat
http://www.facebook.com/PeticezazakazchovukozesinovychzviratvCR
http://www.facebook.com/PeticeKosmetika
http://www.facebook.com/SZPraha
https://twitter.com/svobodazvirat
http://www.youtube.com/user/Svobodazvirat
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Finanční zpráva

Příjmy v roce 2012 Kč

Dary fyzických a právnických osob 947 561,43

Členské příspěvky 80 335,00

Přijaté dotace či granty 368 355,81

Ostatní příjmy a úroky 183 717,10

Celkem příjmy 1 579 969,34

Výdaje v roce 2012 Kč

Materiál a služby (Sekce na ochranu koček) 219 357,30

Letáky, literatura, brožury 193 511,58

Kancelářské potřeby 10 272,00

Ostatní materiál 844,00

Nájemné a energie 121 673,00

Mzdové náklady 105 000,00

Cestovné 26 081,50

Propagace, grafické práce, kopírování 414 832,05

Telekomunikace, internet, poštovné 73 129,48

Poradenství, účetnictví, kurzovné, školení 225 900,00

Správa VT, software 27 533,80

Ostatní služby 29 167,11

Ostatní náklady (bankovní poplatky, poskytnuté příspěvky…) 34 287,07

Celkem výdaje 1 481 588,89
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