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Vážení příznivci ochrany zvířat,

občanské sdružení Svoboda zvířat působí v České republice již 16 let a řadí se mezi
přední organizace na ochranu zvířat u nás. Nyní držíte v rukou souhrnnou zprávu
o naší činnosti v průběhu roku 2009.
Děkujeme za podporu a doufáme, že nám i nadále zachováte svou přízeň!

Tomáš Popp
předseda Svobody zvířat

Výroční zpráva o. s. Svoboda zvířat
Vychází: 2010
Náklad: 100 ks
Vydává: o. s. Svoboda zvířat, Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Autoři/autorky článků:
Mgr. Veronika Charvátová, Bc. Klára Jirásková, 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. SZ se snaží 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 a za nahrazení pokusů na zvířatech. Velkou váhu přikládá ekologické a etické výchově – její lektoři úspěšně přednáší o ekologii a ochraně zvířat
na základních, středních a vysokých školách a 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 prostředků 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 5 informační centrum, kde zprostředkovává zájemcům informace ze všech oblastí ochrany zvířat.

SZ spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi na ochranu zvířat, které sledují podobné cíle. V rámci
mezinárodní spolupráce je SZ členem RSPCA (Královské společnosti pro ochranu zvířat), WSPA (Světové společnosti na ochranu zvířat), FFA (Aliance za módu bez kožešin) a ECEAE (Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech). Vedle těchto organizací spolupracuje s mnoha dalšími zahraničními partnery z Evropy (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 40 % příjmů tvoří granty, které jsou určeny na specifické projekty a pochází od českých i zahraničních
nadací či mezinárodních organizací. Dalších 15 % příjmů získává SZ jako příspěvky od zahraničních organizací
na ochranu zvířat (Fur Free Alliance, RSPCA, PRO TIER, BUAV, WSPA). 40 % představují příjmy od drobných dárců
a zhruba 5 % získává SZ z prodeje propagačních předmětů a z organizování benefičních akcí. SZ nepřijímá peníze
od firem, které profitují z 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 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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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 snížit prodejnost pravých kožešin. V roce 2009
jsme zároveň spustili velmi úspěšnou kampaň s názvem „Komerční lov tuleňů je evropské veřejnosti proti srsti“.

Nový web Proti srsti
V únoru 2009 jsme spustili stejnojmenný zcela nový web věnovaný pouze problematice kožešin – www.protisrsti.cz.
Najdete na něm přehledné informace z oblasti světové legislativy týkající se ochrany tzv. kožešinových zvířat, průzkumy veřejného mínění (v ČR i ve světě), informace o welfare (životní pohodě tzv. kožešinových zvířat), o dopadech kožešinové produkce na životní prostředí, o etických a ekonomických aspektech kožešinové módy i o tom,
jak vypadá situace na českých kožešinových farmách. Na webu Proti srsti si můžete prohlédnout také různé fotografie či záběry z kožešinových farem a naleznete zde několik užitečných rad, jak se do ochrany (nejen) tzv. kožešinových zvířat zapojit. Web obsahuje také speciální sekci věnovanou ochraně tuleňů (více viz níže).

„Život“ zvířat na kožešinové farmě

Pražský happening ke Světovému dni bez kožešin

Další aktivity
Zástupci Svobody zvířat se v květnu a v říjnu zúčastnili setkání mezinárodní Aliance za módu bez kožešin
(Fur Free Alliance – FFA), jíž je Svoboda zvířat členem. Koalice FFA, která sdružuje 35 organizací na ochranu
tzv. kožešinových zvířat z celého světa, se schází pravidelně dvakrát ročně. V rámci koalice jsme projednávali
například projekty Design Against Fur či Obchod bez kožešin, které právě díky FFA úspěšně probíhají po celém
světě.
V roce 2009 jsme se mimo jiné zabývali lobbingem kvůli evropské směrnici o ochraně zvířat při usmrcování. Bohužel se nepodařilo prosadit žádnou z připomínek, které členské organizace koalice FFA požadovaly: tj. zákaz používání CO (hlavně v podobě smíšeného s ostatními plyny), výfukových plynů, CO2 či elektrického proudu k usmrcování tzv. kožešinových zvířat a požadavek, aby osoba provádějící usmrcení tzv. kožešinových musela mít osvědčení
o způsobilosti tak, jako je tomu u ostatních jatečních zvířat.
V listopadu jsme v rámci meziresortního připomínkového řízení MZE zaslali připomínky k vyhlášce č. 208/2004
Sb. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat. Naše připomínky se týkaly §13 Minimálních
standardů pro ochranu kožešinových zvířat ve farmovém chovu. Žádné z nich bohužel nebyly přijaty.
Koncem listopadu od nás čeští chovatelé tzv. kožešinových zvířat obdrželi otevřený dopis s prosbou o ukončení
jejich činnosti.
V roce 2009 připadl Světový den bez kožešin (Fur Free Friday) na pátek 27. listopadu. Tento rok se k němu poprvé
připojila také Svoboda zvířat. V Praze jsme uspořádali happening, kterého se zúčastnilo přes 60 lidí.
V rámci kampaně jsme aktualizovali brožurku pro poslance, která jasně a stručně shrnuje informace o chovu tzv.
kožešinových zvířat. K brožuře přibylo také CD s dokumenty doplňujícími informace obsažené v brožuře. Výroba
těchto materiálů byla spolufinancována Nadací na ochranu zvířat. Brožuru i CD jsme pak představili a rozdali členům Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ) v rámci přednášky o aktuálním vývoji ochrany tzv. kožešinových
zvířat, kterou jsme pro ÚKOZ připravili.
V průběhu roku jsme pak jednali s dalšími relevantními osobami 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. Jako jeden z příkladů můžeme uvést přednášku pro studenty
v Havířově.
Díky spolupráci s médii se téma kožešinové módy objevilo v několika časopisech i novinách (např. Dívka, Bravo Girl,
lidovky.cz).
Více na www.protisrtsi.cz
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Kampaň „Komerční lov tuleňů je evropské veřejnosti proti srsti“
Cílem kampaně, kterého se i díky úsilí Svobody zvířat podařilo dosáhnout, bylo prosazení zákazu obchodu s tuleními výrobky v EU, který vstoupí v platnost v květnu 2010. Evropská unie tak dala Kanadě (i dalším zemím, ve kterých komerční lov tuleňů probíhá) jasný signál, že nesouhlasí s krutými praktikami zabíjení tuleňů. Kampaň
Komerční lov tuleňů je evropské veřejnosti proti srsti byla spuštěna 2. února 2009 ve spolupráci s organizací IFAW
(International Fund for Animal Welfare, www.ifaw.org). K dokreslení úspěšnosti kampaně zde uvádíme několik statistik: z webu www.protisrsti.cz bylo od jeho spuštění odesláno přes 10 000 (číslo k 5. květnu 2009) emailových
žádostí českým europoslancům, aby podpořili úplný zákaz obchodu s tuleními výrobky v EU; stránky navštívilo
rekordních 31 966 lidí (číslo k 18. květnu 2009); rozeslali jsme více než 230 balíčků s tištěnými materiály (plakátky,
letáky, samolepky) dobrovolníkům, kteří je šířili ve svém okolí..

Záběr z kampaně proti komerčnímu lovu tuleňů
foto © IFAW

Vítězka prvního česko-slovenského kola soutěže DAF Alexandra
Mikhailová z Plzně

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 Aliancí za módu bez kožešin (FFA) v ČR organizuje již od roku 2003. V roce 2009 jsme nově otevřeli
registrace prostřednictvím českých stránek také pro studenty na Slovensku. Celkem se přihlásilo 136 studentů
z ČR a 38 studentů ze SR. Vydali jsme též zcela nový leták obsahující obecné informace o soutěži.
Ve spolupráci s agenturou Scholz&Friends Praha proběhlo v září zasedání odborné poroty, která vybrala vítěze
česko-slovenského kola DAF 2009. Vítězkou se stala Alexandra Mikhailová (Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, Plzeň). Na druhém místě se umístil Dominik Trusina (Škola úžitkového výtvarníctva Josefa
Vydru, Bratislava). O třetí místo se pak podělili Petr Kutek (Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček,
Plzeň) a Markéta Horáková (Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha). Porota ještě udělila zvláštní cenu, a sice
Ondřeji Slintákovi (Zlínská soukromá VOŠ umění, Zlín). Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v říjnu v Kavárně
Velryba v Praze spolu s vernisáží výstavy fotografií tuleňů. Večerem provázel Petr Vacek. Hlavní cenu do československého kola soutěže věnovala společnost ADOBE, a sice software Adobe Creative Suite 4 Web.
Soutěži DAF byla na podzim věnována reportáž v pořadu ČT Chcete mě?
V květnu a červnu proběhly stáže finalistů českého kola DAF 2008 v agentuře Scholz&Friends. Stáže jim byly uděleny jako hlavní ceny za vítězství či ocenění v tomto kole.
V listopadu jsme spustili nový ročník DAF 2010.
V rámci soutěže pořádáme informační přednášky o problematice tzv. kožešinových zvířat pro zúčastněné školy.
Od listopadu nabízíme zdarma k zapůjčení zcela novou výstavu DAF09 obsahující celkem 15 vítězných a dalších
vybraných plakátů z roku 2009 (formáty A3 a A2).
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 FFA. 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. Stále také nabízíme možnost podepsat mezinárodní on-line
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

Kampaň proti testování kosmetiky a prostředků pro domácnost na zvířatech

Humánní vzdělávání

Kampaň za nahrazení invazivního používání zvířat ve vzdělávání

Nejbližší příbuzní

Kampaň za zákaz pokusů na primátech v EU

Akce před budovou vlády ČR při příležitosti meetingu
ECEAE v Praze

Demonstrace ve Štrasburku

Na projektech spolupracujeme s Evropskou koalicí za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), které je Svoboda
zvířat členem, a s InterNICHE - Mezinárodní sítí pro humánní vzdělávání.
V roce 2009 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 shrnutí hlavních návrhů, které by bylo žádoucí schválit (např. zákaz pokusů na primátech, strategický plán
na redukci pokusů na zvířatech, zákaz určitých typů výzkumu atd.), a také shrnutí návrhů výrazně oslabujících
ochranu zvířat, jež by bylo žádoucí zamítnout. V různých fázích projednávání směrnice jsme pak posílali další shrnutí obsahující zásadní požadavky a návrhy. S několika poslanci jsme naše návrhy projednali i osobně. Novelizace
směrnice se týkala také mezinárodní demonstrace před Evropským parlamentem ve Štrasburku, které se jsme se
v březnu 2009 zúčastnili. Konečné hlasování o nové podobě směrnice proběhne až v roce 2010.
Během roku 2009 jsme se aktivně zúčastnili několika českých i mezinárodních konferencí, včetně VII. Světového
kongresu o alternativách k pokusům na zvířatech v Římě. Na jaře jsme také hostili setkání členů ECEAE, které se
koná dvakrát ročně. Řešili jsme strategie dalšího postupu v záležitostech ochrany pokusných zvířat v rámci EU
a aktuální záležitosti vyžadující zvýšenou pozornost v jednotlivých zemích. Součástí setkání v Praze byla také
pokojná demonstrace před vládou ČR a předání dopisu s požadavky na podporu návrhů ECEAE v právě novelizované evropské směrnici zástupcům vlády.
Před volbami do Evropského parlamentu jsme oslovili kandidáty s manifestem vytyčujícím jasné cíle pro jejich
činnost v oblasti ochrany pokusných zvířat v nadcházejícím volebním období a následně jsme zveřejnili seznam
těch, kteří s manifestem souhlasili.
Podařilo se nám proniknout i do médií pro mladé čtenáře - v časopise Cosmogirl vyšel článek o pokusech na zvířatech, na jehož tvorbě jsme se spolupodíleli.
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Produkty společnosti Manufaktura – první české
kosmetické firmy s certifikátem HCS

Účast na veletrhu Cosmetics 2009

Oběti krásy
Českým společnostem jsme nadále nabízeli certifikát Humánní kosmetický standard (HCS) a Humánní standard
pro prostředky pro domácnost (HHPS). Tyto certifikáty zaručují, že výrobky ani jejich jednotlivé složky nebyly testovány na zvířatech. Certifikáty jsme propagovali také na mezinárodním veletrhu kosmetiky Cosmetics v Brně.
Získat certifikát HCS se počátkem roku podařilo společnosti Manufaktura vyrábějící pleťovou a tělovou kosmetiku.
Veřejnost jsme o certifikátech a jednotlivých certifikovaných firmách informovali prostřednictvím přednášek
ve školách i jiných veřejných místech a také na našich informačních stáncích a internetových stránkách
www.netestovanonazviratech.cz.

Humánní vzdělávání
I v roce 2009 jsme spolupracovali se středními i vysokými školami v ČR. Podařilo se nám prodiskutovat téma
nahrazování pokusů na zvířatech ve výuce na řadě fakult, s nimiž i nadále spolupracujeme. Uspořádali jsme několik
přednášek o alternativách ve vzdělávání a na VII. Světovém kongresu o alternativách k pokusům na zvířatech jsme
se aktivně podíleli na multimediální výstavě o alternativách ve vzdělávání.

Nejbližší příbuzní
V rámci tohoto projektu jsme vydali dva filmy o pokusech na primátech v evropských laboratořích - Nejbližší příbuzní a Reportáž z laboratoře Covance.
Připojili jsme se k mezinárodnímu protestu proti výstavbě nového výzkumného zařízení pro primáty v Malajsii a proti
výstavbě chovného zařízení v Portoriku. V Portoriku byla stavba chovného centra prozatím soudně zastavena.
Aktivity tohoto projektu byly v roce 2009 soustředěny především na snahu o prosazení zákazu pokusů na primátech na úrovni EU.
Více na www.pokusynazviratech.cz, alternativy@svobodazvirat.cz, pokusy@svobodazvirat.cz
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Sekce Na ochranu koček
Aktivity naší sekce lze rozdělit do dvou oblastí – tj. průběžná činnost a jednorázové akce.

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 2009 (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
Dne 17. října 2009 jsme uspořádali 7. umísťovací výstavu opuštěných koček. Vystavované kočky byly přivezeny
z depozit více sdružení a útulků – kromě naší Sekce na ochranu koček se výstavy zúčastnili Sdružení na ochranu
koček v krajní nouzi Praha, občanské sdružení Kočka mezi lidmi Plzeň, útulek Podbrdsko a 2 privátní vystavovatelé.
Na výstavě bylo vystaveno 51 koček, kocourů a koťat - nový domov našlo 28 z nich.
Fotky z výstavy můžete shlédnout na adrese www.kocicky.info/galerie/, případně na http://picasaweb.google.
cz/venda.pidlo/.
Více na www.kocici.cz, info@kocici.cz

Umísťovací výstava opuštěných koček

Děti s pracovními listy ekovýchovného programu

Ekovýchovné programy
Ekovýchova na školách
Během roku 2009 jsme připravovali materiály a školili vyučující pro ekovýchovný projekt, samotná výuka by měla
být znovu zahájena v roce 2010.
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 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.
Více na ekovychova@svobodazvirat.cz
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Informační centra Svobody zvířat
Infocentrum Praha
Informační centrum ochrany zvířat na Praze 5 bylo otevřeno v roce 2006. V roce 2009 jsme zaznamenali přibližně
30 návštěv. Mnohem více ovšem zájemci využívali možnosti emailového 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 je pravidelně jedenkrát týdně přítomen pracovník SZ, kromě
toho je možné sjednat si individuální schůzku v jiném termínu. Informační centrum je také opakovaně využíváno
pro rozhovory s médii a pro jednání s jinými organizacemi na ochranu zvířat.
Adresa:
Mozartova 6/1976, 150 00 Praha 5
Telefon: 777 835 651
Hodiny pro veřejnost: čtvrtek 16–19 hodin
Více 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 450 dotazů.
Adresa:
Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 444 084
Hodiny pro veřejnost: středa 14–18 hodin a čtvrtek 15–18 hodin
Dotazy a informační materiály: info@svobodazvirat.cz, propagační materiály: e-shop@svobodazvirat.cz

Setkání členů Svobody zvířat

Benefiční kalendář na rok 2010

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
V červnu se v Praze uskutečnilo historicky první setkání členů Svobody zvířat. Na programu byl například workshop
týkající se problematiky pokusů na zvířatech či další přednášky o činnosti Svobody zvířat a její historii, o kampani
Proti srsti a jejích přidružených projektech. Proběhla také podnětná diskuse či vzájemné seznámení přítomných
členů a členek.
Pro naše členy jsme také připravili letní fotosoutěž. Tématem fotografií bylo motto „svoboda zvířat“. Z vítězných
fotografií jsme vytvořili benefiční kalendář na rok 2010.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
Příjmy v roce 2009
Nadační fond Zelený poklad
Statutární město Plzeň

Kč
204 000
64 332

IFAW

655 546

Fur Free alliance

262 400

Individuální dárci a dárkyně

844 480

Ostatní dotace
Ostatní příjmy a úroky
Celkem příjmy

20 634
135 615
2 187 007

Výdaje v roce 2009

Kč

Tisk informačních materiálů

459 032

Propagace a inzerce

130 272

Cestovné a doprava

78 431

Kopírování a fotopráce

3 537

Občerstvení na akcích

16 014

Kancelářské potřeby

10 975

Pronájem vybavení

244 060

Poštovné

78 822

Telekomunikace

29 668

Nájemné a energie

178 542

Účetní služby

27 660

Mzdy pracovníků

53 250

Odborné a lektorské práce

3 300

Ostatní služby, opravy

490 911

Ostatní materiál

217 673

Bankovní poplatky
Celkem výdaje

19 569
2 041 716

