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Milé čtenářky, milí čtenáři,
na úvod tohoto čísla našeho čtvrtletního Zpravodaje jsme
pro Vás připravili rozhovor se známým režisérem a scénáristou Petrem Vachlerem. Kromě jiného se dozvíte, proč se
stal vegetariánem či jak smýšlí o současném politickém
dění v naší zemi.
Další odstavce jsou věnovány novinkám z našich stálých
kampaní. V rámci kampaně Za nahrazení pokusů na zvířatech byla mimo jiné zahájena činnost poradenského centra
k testování na zvířatech a byla vytvořena nová výpůjční
výstava o pokusech na zvířatech a alternativních metodách.
V sekci kampaně Proti srsti se zase dozvíte, jak rozpoznat
pravou kožešinu a co nového se událo v soutěži DAF.
Další část Zpravodaje stručně informuje o některých nedávných akcích Svobody zvířat mimo rámec jednotlivých kampaní. Přečtete si o průběhu výročního setkání členů Svobody zvířat, o naší účasti na Dni Meliny Mercouri v Plzni
a o novém ročníku fotosoutěže pro naše členy a členky.
V krátkých zprávách ze světa na Vás čekají informace
o koalici ARCH působící na Haiti nebo o brutálním řešení
problému se šířením vztekliny z divokých psů na Bali.
Přejeme Vám příjemné babí léto a těšíme se na setkání
s Vámi v našich infocentrech, na veřejných akcích či alespoň nad stránkami příštího čísla našeho Zpravodaje.
Lenka Hecová a Tomáš Popp
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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 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 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 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. 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 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 patnáctileté 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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ROZHOVOR s Petrem Vachlerem
Petr Vachler (*1966) je český producent, scénárista
a režisér.
Vystudoval defektologii a vychovatelství na Pedagogické fakultě
UK v Praze. Na začátku 90. let založil produkční firmu Vachler Art
Company (VAC), se kterou se v roce 1993 podílel na vzniku výročních filmových cen Český lev. Spolupracoval i na vzniku řady televizních pořadů (např. Kinobox, Prology, Tváře českého filmu…).
Natočil celovečerní hraný film Doblba. V roce 1995 stál při založení České filmové a televizní akademie (ČFTA), v níž dodnes
působí jako výkonný ředitel.

Nejlepší vtip jsem zažil,
když za mnou přišel jeden
z hostů a řekl mi: „Ty
večery
jsou
opravdu
výborné, ale aby byly dokonalé, tak vám tady chybí
krevety.“... Zvláštní, co
někdo považuje za dokonalost. Já nemohu oslavovat, když by druzí kvůli
nám umírali, ať už krevety nebo šneci. Neměl bych z večera tu
nejmenší radost. Raut zmizí většinou velmi rychle, nikdo tu
nikomu neubližuje a všem to prospěje. Není to pohoda?
Po volbách v roce 2006 se zdálo, že se česká společnost
začíná více zajímat o ekologické otázky a své životní prostředí. Myslíte, že výsledek letošních voleb naznačuje ústup
tohoto trendu?
Ne, pokud máte na mysli neúspěch Strany Zelených. Jednalo
se o politické zklamání. V průběhu minulého období Zelení
ustupovali z principů, politikařili, volili známé tváře na ministerstva místo neznámých přesvědčených lidí, podlehli tlakům
velkých stran. Nedokázali najít kompromisy uvnitř strany
a vydržet v případě malého neúspěchu. Nakonec nedokázali

Jak dlouho jste vegetarián a proč jste se rozhodl přestat jíst
maso?
Kamarád mi kdysi v restauraci nabídl svou porci masa a vysvětlil,
proč maso nejí. Byl to jeden z nejlepších dárků, které jsem kdy
dostal. Málem jsem přestal jíst maso úplně. Ve svých 19 letech
jsem se vzdal červeného masa, konzerv, salámů a byl přesvědčen,
že když budu jíst jen maso z ryb a kuřat, tak je to v pořádku. Chtěl
jsem jíst jen to, co je mi nejvzdálenější. Myslel jsem ale jen
na sebe. Před 12 lety jsem pak pochopil, že úcta k životu je důležitá pro všechny bytosti a nejde jen o mne. Tak jsem přestal jíst
vše, co má tvář, a stal se vegetariánem.
Před několika lety naši zemi zaplavily billboardy s výzvou „Prosíme, nedělejte si ze svého žaludku hřbitov!“ Pod kampaň se
podepsala Vaše iniciativa Zvíře v tísni. Jak česká společnost reagovala na tuto nekompromisní kampaň a plánujete další informační kampaně podobného charakteru?
První billboardová kampaň byla „Máme volbu nejíst maso, máme
volbu nechat žít“. Tam byly reakce velmi vyhraněné a společnost
na kampaň reagovala vášnivě, agresivně, ale i velmi vstřícně.
Teprve druhá „Prosíme, nedělejte si ze svého žaludku hřbitov“
měla mírnější odezvu. Lidé si už uvědomovali, že jsou zde skupiny
lidí s respektem k životu, planetě a mají zvířata skutečně rády,
doslova a do písmene.
V 90. letech jste založil produkční společnost VAC (Vachler Art
Company), se kterou se podílíte na udělování výročních filmových cen Český lev. Pozdvižení vzbudily slavnostní vegetariánské
rauty. Došlo v průběhu let ke změně náhledu na vegetariánskou
koncepci večera nebo se stále setkáváte s negativními reakcemi?

ani obhájit a vysvětlit zelenou politiku a to bylo pro mnohé
zklamání. Zapomněli jednat jako lidé, z mnohých se staly jen
rekvizitní rybičky v parlamentním akváriu. Věřím, že další volby
dopadnou lépe a SZ či jiná podobně smýšlející strana se
do parlamentu vrátí. Ekologie má ale i jiné aspekty. Je tu pořád
Greenpeace, Duha, OHZ*, ČSVV**, ČVS*** či Svoboda zvířat
a celá řada dalších. Tím nejsilnějším hnutím je ale malé osobní
rozhodnutí každého z nás.
Děkuji za rozhovor.
Připravila: Lenka Hecová (lenka.hecova@svobodazvirat.cz)

* OHZ – Ochránci hospodářských zvířat
** ČSVV – Česká společnost pro výživu a vegetariánství
*** ČVS – Česká vegetariánská společnost
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Kampaň

Za nahrazení
pokusů na zvířatech
Na konci března jsme se zúčastnili dalšího setkání členských
organizací ECEAE (Evropské koalice za ukončení pokusů
na zvířatech). Diskutovali jsme další kroky v procesu schvalování evropské směrnice 86/609 na ochranu laboratorních
zvířat. Směrnice nyní představuje poměrně slabou ochranu
pro zvířata v laboratořích, v rámci ČR ale ještě bude možné
některá nařízení zpřísnit. Definitivní hlasování o zmíněné
směrnici 86/609 EEC proběhne v Evropském parlamentu
v září tohoto roku. Dále jsme se zabývali plánovanými mezinárodními kampaněmi ECEAE a řešili jsme otázku mezinárodní
výpomoci v protestních akcích proti výstavbě pokusných
a chovných center v zahraničí.
U příležitosti 24. dubna – Světového dne laboratorních zvířat,
jsme zorganizovali několik akcí. Ve čtvrtek 22. dubna jsme
v Praze uspořádali informační stánek zaměřený především
na pokusy na zvířatech. V sobotu 24. dubna také přibližně
stovka dobrovolníků rozdávala po celé České republice
seznamy kosmetiky a prostředků pro domácnost netestovaných na zvířatech. O pokusech na zvířatech informovala také
média – např. ČRo2 a Rádio Česko.

tech. Tento web nabízí informace o biopotravinách, ekologickém
způsobu života, zdravé výživě atd. V rámci poradny zodpovídáme
dotazy týkající se pokusů na zvířatech, alternativních metod, certifikátů atd.
A nakonec pro Vás máme jednu dobrou zprávu – do ČR se začaly
dovážet prostředky pro domácnost dvou značek, které mají certifikát Humánní standard pro prostředky pro domácnost (HHPS) – tyto
výrobky ani složky v nich obsažené tedy nejsou testovány na zvířatech. Jedná se o značky Ecoleaf (společnost Suma Specialist Wholesalers) a Earth Friendly Wave (společnost Earth Friendly Products).
Výrobky jsou navíc veganské a snadno biologicky rozložitelné.
V nabídce jsou prací prášky, aviváže, čističe na nádobí atd. Tato
nabídka u nás dosud chyběla. Výrobky lze koupit v několika internetových obchodech a v prodejnách zdravé výživy či biokosmetiky.
Připravily: Barbora Večlová (pokusy@svobodazvirat.cz)
a Veronika Charvátová (alternativy@svobodazvirat.cz)

Kampaň

Proti srsti
Jste si jisti, že Vaše oblečení neobsahuje pravou
kožešinu?
Zdálo by se, že na takovou otázku existuje jednoduchá a snadná
odpověď – ovšem opak může být pravdou. Rozpoznat strategie
kožešinového průmyslu, který se všemi možnými způsoby snaží
prodat své zboží na trhu, může být někdy velmi těžké, a to i pro
zkušené ochránce zvířat. Může se tak stát, že si spotřebitelé
nechtěně zakoupí oblečení obsahující pravou kožešinu, a to
i díky několika mýtům vztahujícím se k pravým, popř. umělým
kožešinám:
❚❚ kvalitní umělá kožešina se v mnoha případech dá jen těžko
rozpoznat od kožešiny pravé;
❚❚ většina lidí nepředpokládá, že lemy (trimy) obsažené ve velmi
levném oblečení mohou být pravé;
❚❚ další nebezpečí představují barvené pravé kožešiny, o nichž se
spotřebitel většinou domnívá, že jsou umělé.

Informační stánek ke Světovému dni laboratorních zvířat

V dubnu jsme dokončili novou výstavu o pokusech na zvířatech a alternativních metodách. Budeme ji používat pro informační stánky a také ji nabízíme zdarma k zapůjčení. Jedná se
o 8 panelů o rozměrech 100x70cm. Pokud máte vhodné místo
pro jejich umístění (ve škole, klubu atd.), pište prosím na e-mail
pokusy@svobodazvirat.cz.
Dále jsme spustili novou verzi webu www.pokusynazviratech.cz.
Předchozí verze již byla technicky i obsahově zastaralá. Nyní
zde můžete nalézt více informací o pokusech na zvířatech,
alternativních metodách, situaci v ČR atd.
Na začátku června jsme v rámci spotřebitelských poraden
na webu www.bioklub.cz zahájili poradnu k testování na zvířa-

Ani současná evropská legislativa v tomto směru nevychází spotřebitelům vůbec vstříc, jelikož se její nařízení zatím nevztahují
na označování kožešinových výrobků. I když se zdá, že se snad
blýská na lepší časy. Evropský parlament projednává návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami. Navrhovaná legislativa obsahuje několik změn, které mohou hrát významnou roli
v ochraně spotřebitele před nákupem pravých kožešin (v této
souvislosti jsme upozornili české europoslance, aby návrhy při
hlasování v rámci Výboru pro vnitřní trh o ochranu spotřebitelů
podpořili).
Nechcete-li při svých nákupech podpořit krutý kožešinový průmysl, kvůli němuž každoročně na světě zahyne více než 88 milionů
tzv. kožešinových zvířat, nabízíme pár rad, jak se pravým kožešinám vyhnout. Pokud však o pravosti a původu kožešiny pochybujete, doporučujeme dané oblečení raději nekupovat.
❚❚ Zkontrolujte podklad kožešiny (popř. umělé tkaniny). Rozhrňte
kožešinu (umělou tkaninu) a podívejte se na materiál, který
tvoří její podklad. Nejspolehlivějším znakem při rozpoznávání
pravé kožešiny je kůže (obvykle bílá nebo žlutohnědá, ale
může mít i stejnou barvu jako kožešina, pokud byla barvena).
Umělá kožešina je naopak přichycena na látce nebo vláknu.
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❚❚ Zkontrolujte špičatost konců chlupů. Pravá i umělá kožešina se vyskytuje v mnoha barvách i délkách. Pokud
nebyla zvířecí kožešina sestříhána či jinak opracována tak,
aby měla stejnou délku chlupů, zkuste zkontrolovat špičky
nejdelších chlupů. Uvidíte, zda mají na konci jemnou
špičku – jako například kočičí fousky nebo jehla na šití.
Pomoci Vám může dobré osvětlení či lupa. Snadnější je
kontrolovat chlupy nad bílým povrchem. Zvířecí chlupy
z pravé kožešiny mají špičatá zakončení. Tento test však
může vést k mylnému označení pravé kožešiny za umělou,
pokud byly chlupy pravé kožešiny nějak upraveny.
Více informací najdete v dokumentu „Jak rozpoznat
pravou kožešinu od umělé, aneb rádce do kapsy,“ který Svoboda zvířat vydala a jenž je ke stažení na webu Proti srsti
(www.protisrsti.cz/ke-stazeni.htm).

Tématem ročníku 2010 byly králičí kožešiny. Studenti měli za úkol
upozornit prostřednictvím svých návrhů na mýtus, podle nějž jsou
kožešiny z králíků pouze vedlejším produktem masného průmyslu, což
není pravda. Návrhy plakátů českých i slovenských studentů (celkem
112) si můžete prohlédnout v internetové galerii na http://dafcr.cz/
soutez/soutezni-plakaty.php. Soutěžní animace z celého světa pak
najdete na YouTube: www.youtube.com/watch?v=TqOm5LT9xdI.
Soutěž je již tradičně rozdělena do 4 světových oblastí (Velká
Británie a Irsko, Evropa a mezinárodní, Čína a Rusko). Vítězové
jednotlivých oblastí pak postupují do hlavního finále. Studenti
mohou vyhrát až 1 000 USD (celosvětový vítěz „Grand Prize
Winner“). Výherce kola „Evropa a mezinárodní“ získá 700 EUR.
Zdarma nabízíme k zapůjčení 3 mobilní výstavy obsahující plakáty
zaslané do soutěže DAF (ročníky 2007–2009). Každá výstava
zahrnuje přibližně 15 snadno zavěsitelných plakátů ve formátu A2
a A3. Pokud byste měli zájem uspořádat výstavu u Vás ve škole,
čajovně či jiných prostorách, kontaktujte prosím Lucii Moravcovou
(lucie.moravcova@svobodazvirat.cz).
Více informací naleznete na www.dafcr.cz nebo www.inFURmation.com, příp. na www.svobodazvirat.cz.
Kupte si triko s návrhem studentů ze soutěže DAF!

© Igualdad Animal | Animal Equality

V e-shopu Svobody zvířat si můžete zakoupit trika s protikožešinovými motivy, které navrhli studenti v rámci soutěže DAF. Nabízíme
Vám dámské tílko bílé barvy s návrhem čínského studenta Zhang
Zhenbo, který v roce 2007 vyhrál druhé místo v soutěži DAF
v Číně. Tílko naleznete na tomto odkazu: www.svobodazvirat.cz/
eshop/trika/damske-tilko-fashion-victims.htm. Dále si můžete
objednat pánské triko s dlouhým rukávem taktéž v bílé barvě.
Z přední strany trika je umístěn stejný motiv jako na dámském
tílku. Na zádech pak je návrh českého studenta Lukáše Maláka,
za který získal ocenění evropské poroty v soutěži DAF 2007. Triko
naleznete zde: www.svobodazvirat.cz/eshop/trika/panske-triko-dlohy-rukav-fashion-victims.htm.
Rozhovor s oceněnými výtvarníky 
ze soutěže DAF 2009
Nejjednodušší však je nakupovat pouze u obchodníků, kteří se
zapojili do celosvětového certifikačního programu Obchod bez
kožešin, a zavázali se tak neprodávat žádné produkty obsahující pravou kožešinu. V těchto obchodech se proto nemusíte
obávat, že byste si výrobek s pravou kožešinou omylem zakoupili. Jejich aktualizovaný seznam naleznete na www.obchodbezkozesin.cz, kde také můžete podepsat mezinárodní on-line
petici za obchody bez kožešin.

SOUTĚŽ DAF
Novinky ze soutěže Designem proti kožešinám
V březnu byly uzavřeny on-line registrace do letošního ročníku
soutěže DAF2010. Uzávěrka pro přijetí plakátů i flashových
animací proběhla v dubnu. V současné době čekáme na vyhlášení výsledků kola Evropa a mezinárodní (navrhování plakátů).
Česká porota, která bude posuzovat plakáty českých a slovenských studentů, zasedne na podzim. Také letos věnovala
hlavní cenu do soutěže společnost ADOBE. Celkového vítěze
i vítěze mezinárodního internetového kola pro veřejnost (plakáty) a výherce soutěže v tvorbě flashových animací budeme
znát koncem roku 2010.

Petr Kutek (PK) i Markéta Horáková (MH)
získali 3. místo v česko-slovenském kole
mezinárodní výtvarné soutěže DAF 2009.
1)

Mohl/a by ses nám prosím krátce
představit? Něco nám o sobě říct?
PK: Jmenuji se Petr Kutek. Výtvarná činnost je mým koníčkem od dětství a to
byl také důvod, proč jsem se rozhodl
studovat na střední umělecko průmyslové škole Zámeček, kterou jsem
minulý rok dokončil.
MH: Ahoj, jsem Markét.

Oceněné plakáty P. Kutka
(nahoře) a M. Horákové

2) Jak jsi se o soutěži Design Against Fur dozvěděl/a?
PK: Na Zámečku jsem se o této soutěži dozvěděl díky profesoru
Jiřímu Světlíkovi.
MH: Od kamarádky Lenky Jehlíkové, která vyhrála rok předtím.
3) Co bylo hlavním impulsem k tomu, že ses do DAF přihlásil/a?
PK: Hlavním impulsem, proč jsem se do soutěže přihlásil, byl fakt,
že jsme tvorbu plakátu dostali jako úkol ve škole. Nijak tím ale
nepopírám své přesvědčení, že kožešinová móda je zbytečná,
obzvlášť když se pro dosažení stejného efektu dá použít alternativní řešení. To jsem se snažil sdělit i svým plakátem.
MH: Je fajn se zapojit do akce, která bojkotuje bezúčelný zabíjení
zvířat.
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4) Kde jsi bral/a inspiraci při tvorbě svého návrhu?
PK: Kde jsem hledal inspiraci? Prohlížel jsem si plakáty s podobným námětem a snažil jsem se danou tématiku zpracovat
novým způsobem a po svém.
MH: U své kočky.
5)

Mohl/a bys nám prosím svůj návrh stručně představit
a “interpretovat“?
PK: Na mém plakátě uvidíte dvě „stejné“ kožešiny, jednu pravou
a druhou umělou a slogan „malý rozdíl pro člověka, ale velký
pro život“. Tím jsem se snažil upozornit na to, že v dnešní
době je možné pomocí nejnovějších technologií napodobit
originál téměř k nerozeznání.
MH: Velká barevná kočička s jizvou na bříšku zavřená v kleci.
6)

Věděl/a jsi už před tím něco o problematice tzv. kožešinových zvířat?
PK: O problematice „kožešinových zvířat“ vím již delší dobu
a jsem rád za to, že se tímto problémem někdo zabývá.
MH: Něco málo. Hlavně s kamarádkou fandíme zelený… podpora
recyklace.

Zajímavosti ze světa
Izrael
Zpěvák a zakladatel Beatles Sir Paul McCartney vyjádřil svoji
podporu izraelským aktivistům za práva zvířat, kteří bojují
za přijetí zákona zakazujícího veškerý kožešinový průmysl
v Izraeli. Pokud bude zákon přijat, Izrael bude první zemí, která
zakazuje dovoz, vývoz a prodej jakéhokoli druhu kožešiny.

Haiti

Zdroj: www.protisrsti.cz

Koalice ARCH (Animal Relief Coalition for Haiti), která je složená z více než 20 organizací na ochranu zvířat z celého světa
a jejímž cílem je poskytnout pomoc a ochranu zvířatům
na Haiti, již pomohla více než 14 000 zvířatům. ARCH spolupracovala na očkování a ošetření zraněných zvířat s místními obyvateli. Haiti postihlo v lednu 2010 ničivé zemětřesení.

Velká Británie
Petr Kutek při převzetí ocenění za svůj plakát

7) Co Ti soutěž, kromě cen, dala a co vzala?
PK: Svou účast v této soutěži považuji za zajímavou zkušenost
a byla pro mě jednoznačným přínosem.
MH: Hrnek, plyšáka a tričko. No, každý se těšil na sadu od Adobe.
8) Jaké máš plány do budoucna?
PK: Rád bych pokračoval ve studiu a v budoucnu si sehnal práci
v oboru.
MH: Najít si pěkný dům na pobřeží a usadit se.
9)

Zapojil/a ses také do nového ročníku DAF 2010, případně
chystáš se soutěže ještě někdy zúčastnit?
PK: Letošního ročníku se nezúčastním, momentálně nejsem studentem žádné umělecké školy, což je podmínkou pro účast
v soutěži.
MH: To nevim, možná.
10) Máš nějaký vzkaz pro ostatní studenty, kteří třeba váhají,
zda se soutěže zúčastnit či ne?
PK: Z propagační grafiky jsou apelační kampaně jedny z nejzajímavějších, a tak si myslím, že je dobré se takovýchto soutěží
zúčastnit.
MH: Asi… Lepší žádnej plakát než špatnej plakát. Dělá se přehršel špatnýho a opravdu málo dobrýho.

Nedávná veřejná konzultace Defra (Odbor pro životní prostředí,
potraviny a rozvoj venkova) ukázala, že 94 % respondentů si
přeje zákaz využívání divokých zvířat v cirkusech. Ve výzkumu
odpovídalo 13 000 občanů.

Bali

2x zdroj: RSPCA

Místní vláda se rozhodla velmi brutálním způsobem řešit přemnožení divokých psů a následné rozšíření vztekliny, které si
vyžádalo životy minimálně 30 lidí během 14 měsíců. Nařídila
otrávit všechny toulavé psy. Většina z 500 000 divokých psů
na Bali majitele sice má, ovšem může se volně potulovat v ulicích měst i na plážích. Pokud byl pes nalezen na veřejném prostranství bez „majitele“ či jiného člověka, který by jej bránil, byl
bez milosti otráven. Nezáleželo na tom, zda bylo zvíře zdravé či
trpělo vzteklinou. Otrávení psi se pak před smrtí ještě dlouho
svíjeli v bolestech. Proti těmto krutým praktikám se postavilo
mnoho světových organizací na ochranu zvířat a zvedla se vlna
odporu mezinárodní veřejnosti. Například Světová společnost
pro ochranu zvířat (WSPA) ve spolupráci s místní Asociací pro
welfare zvířat na Bali (BAWA) se snaží ukázat tamní vládě, že
existuje i méně drastické řešení – jednoduše zavedení systému
očkování. Organizacím WSPA a BAWA se již podařilo naočkovat
přes 20 000 psů.
Zdroj: WSPA
Připravila: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)

Připravili: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)
a Tomáš Popp (tomas.popp@svobodazvirat.cz)
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Události
ve Svobodě zvířat
Výroční setkání členů 2010

Melina Mercouri (18. 10. 1920 – 6. 3. 1994) byla řecká herečka,
zpěvačka a ministryně kultury, která v roce 1985 založila projekt
Evropské hlavní město kultury. Titul Evropské hlavní město kultury
se každý rok uděluje většinou dvěma vybraným městům ze dvou
členských států EU s cílem podpořit evropskou kulturní spolupráci. Tato podpora pomáhá sjednocující se Evropě jak při vyznávání společných kulturních hodnot, tak při ochraně a rozvoji kulturního bohatství jednotlivých států. Titul Evropské hlavní město

V sobotu 19. června se uskutečnilo
druhé setkání členů Svobody zvířat.
Akce probíhala v Praze v prostorách
Domu ochránců přírody. Sjelo se sem
okolo dvaceti členů z celé republiky.
Nejprve se slova ujal předseda Svobody zvířat Tomáš Popp, který setkání
zahájil a následně informoval účastníky o činnosti naší organizace od jejích počátků po současnost.
Následně Barbora Večlová podrobně seznámila přítomné
s kampaní Za nahrazení pokusů na zvířatech. Lucie Moravcová
pak představila kampaň Proti srsti. Součástí bloku bylo i promítání nového dokumentu z Číny, který Svoboda zvířat vydala
v českém znění v únoru 2010. Zachycuje otřesné podmínky
chovu a zabíjení zvířat na kožešiny v této zemi. Po tzv. kožešinových zvířatech přišla na řadu Sekce na ochranu koček, kterou představila Hana Matějková.
Dopolední blok byl ukončen informacemi o možnostech zapojení se do činnosti Svobody zvířat a oficiálním zahájením letošního ročníku letní fotosoutěže pro členy.
Odpolední blok zahájil host setkání Martin Hyťha z Dětí země,
který přednášel o českých velkochovech slepic a prasat.
V rámci svého příspěvku představil Martin také smlouvu, kterou Děti země uzavřely s majitelem velkochovu ve Velkém
Malahově a která Dětem země připisuje výrazné pravomoci při
rozhodování o ochraně nosnic (o případu jsme Vás informovali
na webu Svobody zvířat v sekci aktuality dne 13. 5. 2010
(více viz www.svobodazvirat.cz/novinky/deti-zeme-nepodpori-rozsireni-drubezarny-ve-velkem-malahove.htm).
Naším druhým hostem byl Jan Šťastný z České vegetariánské
společnosti. Tématem jeho přednášky bylo vegetariánství
a veganství – důvody, které k tomuto způsobu stravování vedou,
zdravotní aspekty i historie vegetariánství v Čechách i ve světě.
Na závěr setkání Tomáš Popp slavnostně rozkrojil tři veganské
dorty k patnáctým narozeninám Svobody zvířat.
Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout na www.svobodazvirat.cz/media/fotogalerie/setkani-clenu-svobody-zvirat-19-6-2010.htm.

kultury uděluje Rada ministrů Evropské unie. Kromě Plzně o titul
Evropského hlavního města kultury 2015 usiluje v ČR ještě Ostrava. O vítězi by mělo být rozhodnuto na podzim tohoto roku.
Vedle vybraného českého města získá tento titul pro rok 2015
ještě jedno město belgické.
Připravila: Lenka Hecová (lenka.hecova@svobodazvirat.cz)

Fotografická soutěž pro členy Svobody zvířat
Na letošní léto jsme vyhlásili již 2. ročník fotografické soutěže, určené členům a členkám Svobody
zvířat. Stejně jako v loňském roce je i letos cílem
soutěže vytvořit z vítězných fotografií benefiční
kalendář.
Tématem tohoto ročníku je heslo „Na zvířatech
záleží“ – nebo přesněji řečeno „na VŠECH zvířatech
záleží“. Člověk má přirozený sklon uspořádávat si svůj okolní svět
do kategorií – zvířata nevyjímaje. V naší společnosti jsou zvířata
klasifikována jako užitková, „domácí mazlíčci“, divoká atd. a podle
toho k nim také většina lidí přistupuje. Vaše fotografie by měly
vyjadřovat, že život každého zvířete je cenný, nehledě na to,
do které kategorie bývá zařazováno. Zvířata by měla být vnímána
jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě – nezávisle na jejich
momentálním hodnocení člověkem. Cílem je navždy smazat tyto
kategorie a přistupovat ke všem zvířatům s respektem.
Každý člen může poslat maximálně tři fotografie. Autorem
fotografie zaslané do soutěže může být jen člen Svobody
zvířat. Fotografie se posílají elektronicky na e-mailovou adresu
clenstvi@svobodazvirat.cz. Do předmětu e-mailu uveďte heslo
„Fotosoutěž_Vaše jméno a příjmení“, soubor nazvěte svým
celým jménem (případně připište i svoje členské číslo). Uzávěrka
soutěže je 1. října 2010.

Připravila: Iva Chvalovská (iva.chvalovska@svobodazvirat.cz)

Den Meliny Mercouri v Plzni
V rámci kandidatury města Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015 proběhl při příležitosti 25 let od založení tohoto projektu na jedné z hlavních tříd v Plzni dne 12. června Den Meliny
Mercouri, kterého se se svým infostánkem zúčastnila i Svoboda zvířat. Na celý den se část Americké třídy změnila v pěší
zónu s řadou tanečních, hudebních a divadelních scén, krámků
a infostánků. Svoboda zvířat patří v Plzni k tradičním neziskovým organizacím, a tak jsme využili možnosti se na tomto
happeningu prezentovat. Náš infostánek navštívily desítky
kolemjdoucích, zodpověděli jsme řadu dotazů k otázkám
ochrany zvířat a rozdali velké množství informačních materiálů.

Vítězné fotografie budou zařazeny do benefičního kalendáře na rok
2011, jehož výtěžek bude věnován na podporu činnosti Svobody
zvířat. Na vítěze čeká překvapení v podobě dárku od Svobody zvířat.
Technické parametry
❚❚ rozměr min. A5 (15 x 21 cm) – A4 (21 x 30 cm)
❚❚ rozlišení 300 dpi (ideálně uložené s korektním barevným profilem Adobe RGB/sRGB)
❚❚ formát .tif nebo .jpeg
Se všemi dotazy či připomínkami se prosím obracejte na e-mail:
clenstvi@svobodazvirat.cz.
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Distribuce Svobody zvířat

Veganské recepty
Lasagne po česku
Suroviny: 5 rajčat, 2 papriky, 1 balení sojových kostek, 1 velká
cibule, 1 konzerva červených fazolí (nebo odpovídající množství
uvařených fazolí), 1 kostka bylinkového bujónu, 1 velký rajský
protlak, koření (sladká paprika, majoránka, bazalka), lžička
cukru, 6 krajíců chleba (může být i tvrdý), olivový olej
Postup
Zeleninu nakrájejte, cibuli a papriku pak osmažte na olivovém
oleji. Postupně přidávejte rajčata, sojové kostky, bujón, protlak,
koření a cukr. Vařte až do změknutí sojových kostek. Poté přisypte
fazole a chvíli prohřejte. Podle potřeby podlévejte vodou.
Pekáček vymažte olejem a na dno položte tři krajíce chleba (vedle
sebe). Na ně nalijte uvařenou směs. Zbylé tři krajíce z obou stran
namočte do směsi a položte je do pekáčku nahoru. Lehce zakapejte olejem a nechte péct asi 15 až 30 minut v předehřáté troubě
při 175°C.

Chilli klobásky
Suroviny: 200 g pšeničného lepku, 30 g sojové nebo jiné mouky,
1 malá cibule, 1 lžíce mletých lněných semínek, 1 lžička pepře,
2 lžíce sladké papriky, 1 lžička nakrájených chilli papriček,
1 lžička oregana, 1 lžička soli, 6 stroužků česneku, 200 ml studené vody, 2 lžíce oleje, 4 lžíce sojové omáčky
Postup
Do mísy nasypte lepek, mouku, lněná semínka a koření a vše promíchejte. Poté přidejte česnek, cibuli, olej, sojovou omáčku a vodu
a vše opět důkladně promíchejte. Přichystejte si alobal nastříhaný
na větší pláty. Na alobal umístěte kousek těsta, vytvarujte klobásku a srolujte do alobalu. Nezapomeňte zakroutit konce.
Nachystejte si hrnec na vaření v páře, naplňte jej dostatečným
množstvím vody a dejte vařit. Do páry naskládejte klobásky
a nechte asi 30 minut vařit. Po vychladnutí a vybalení z alobalu
můžete uvařené klobásky uskladnit v ledničce nebo mrazničce.
Další úprava klobásek je jednoduchá – stačí je ohřát ve vodě.

Nakládané tofu
Suroviny: 1 tofu (neochucené), 2 větší cibule, 5 stroužků česneku, 2 chilli papričky, 1 bobkový list, 5 kuliček celého pepře,
5 kuliček nového koření, 2 lžíce sladké papriky, 1 lžička kmínu,
špetka soli, olej
Postup
Tofu nakrájejte na kostičky, cibuli na proužky a česnek na tenké
plátky. Do uzavíratelné sklenice postupně pokládejte vrstvy tofu,
cibule, česneku a koření. Chilli papričky a bobkový list dejte zboku.
Vše zalijte olejem a sklenici uzavřete. Nechte odležet asi týden
v ledničce.
Zdroj: www.veganske-recepty.ic.cz
Připravila: Lenka Hecová (lenka.hecova@svobodazvirat.cz)

Pro členy SZ platí 10% sleva na všechno prodejní
zboží. Nákupem výrobků z našeho E-shopu podpoříte činnost naší organizace. Další informační
materiály naleznete na www.svobodazvirat.cz.

Podpořte naši práci a pomozte
nám chránit zvířata!
Chcete se stát členem Svobody zvířat a být pravidelně informován
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/.
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 736 766 188 (Lucie Moravcová).
Naši práci můžete podpořit také finančně. Stačí zaslat jakoukoli
částku na účet č. 235379860/0300. Výhodným způsobem podpory je nastavení měsíčního trvalého příkazu na Vašem účtu, tak
nás budete moci pravidelně podpořit a nebude Vás to stát žádný
čas ani úsilí. Za jakoukoli formu podpory moc děkujeme!

DMS pro Svobodu zvířat
Svoboda zvířat se zapojila do unikátního projektu dárcovských
SMS zpráv. Podpořit ochranu zvířat je tak nyní ještě jednodušší.
Chcete-li podpořit Svobodu zvířat jednorázovou dárcovskou SMS, odešlete SMS
ve tvaru DMS SVOBODAZVIRAT na telefonní číslo 87 777. Cena
DMS je 30 Kč, Svoboda zvířat obdrží 27 Kč. Projekt nabízí i možnost roční podpory skrze DMS (zasílání DMS 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 informací najdete na www.darcovskasms.cz. DMS – dárcovská SMS je společným projektem Fóra dárců, občanského sdružení usilujícího o podporu filantropie v České republice, a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Předmětem činnosti Asociace je
vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních
telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice.

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 každé 2 měsíce zasílat pravidelný elektronický Newsletter s novinkami z naší činnosti i ze světa zvířat.

