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Vytištěno na recyklovaném papíru.

Milé čtenářky, milí čtenáři,

doufáme, že jste šťastnou nohou vstoupili do nového roku 
2010, a jsme rádi, že se s Vámi shledáváme u dalšího čísla 
našeho čtvrtletníku.

V úvodním článku se americká autorka Angel Flinn vyja-
dřuje k etickým hodnotám veganství a vlivu současného 
zemědělství na životní prostředí a na vývoj celé naší společ-
nosti. V dalších odstavcích se seznámíte s novinkami z jed-
notlivých kampaní Svobody zvířat. Jednou z nejzásadnějších 
novinek je uzavření kožešinové farmy v Souměři – kromě 
krátkého článku o fungování této farmy máte možnost 
nahlédnout i do pohnutých vzpomínek ochránce zvířat, 
který na této farmě pracoval a tajně pořizoval záběry usvěd-
čující majitele z týrání zvířat. V tradičním rozhovoru jsme si 
tentokrát povídali s  úřadujícím předsedou Strany zelených 
Mgr. Ondřejem Liškou.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem našim členům 
a podporovatelům, díky nimž můžeme pokračovat v našich 
snahách o zlepšení života zvířat. Přejeme Vám hodně štěstí 
v roce 2010!

Lenka Hecová a Tomáš Popp

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 zahá-
jila v roce 1994. SZ se snaží změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde jen 
o zlepšení životních podmínek zvířat (ačkoliv z krátkodobého hle-
diska 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 myš-
lence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.

SZ pořádá odborné konference, besedy, výstavy, infostánky, promítání 
dokumentárních filmů, ochutnávky veganských jídel atd. V rámci osvě-
tových 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. Vel-
kou váhu přikládá ekologické a etické výchově – její lektoři úspěšně 
přednáší o ekologii a ochraně zvířat na základních, středních a vyso-
kých 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 pří-
znivější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se správních řízení, lobuje 
atd. V rámci propagace kosmetiky a prostředků pro domácnost netes-
tovaných na zvířatech SZ uděluje mezinárodní certifikáty Humánní 
kosmetický standard a Humánní standard pro prostředky pro domác-
nost českým společnostem, které splňují daná kritéria. Eticky zodpo-
vědným obchodníkům s oděvy uděluje certifikát Obchod bez kožešin. 
V roce 2006 otevřela SZ v Praze 5 informační centrum, kde zprostřed-
kovává 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 zvířa-
tech). Vedle těchto organizací spolupracuje s mnoha dalšími zahra-
ničními 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 pro-
jekty a pochází od českých i zahraničních nadací či mezinárodních 
organizací. Dalších 15 % příjmů získává SZ jako příspěvky od zahra-
ničních 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 orga-
nizování benefičních akcí. SZ nepřijímá peníze od firem, které profi-
tují 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 veřej-
nosti ve smyslu vnímání zvířat jako cítících plnohodnotných bytostí.
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„Pokud budou existovat jatka, budou i války.“

Lev N. Tolstoj

Idea veganství je úsilím o dosažení nejvyššího stupně mravnosti – 
nenásilí, spravedlnosti a soucitu s nevinnými. Přesto je však 
veganství s jeho hlubokou morální hodnotou společností opomí-
jeno a jeho důležitost odsunuta na zcela podružné místo. Ti, kdo si 
tento životní styl zvolili, jsou velmi často vystaveni protivenství, 
zesměšňování nebo jsou prostě ignorováni. Přitom změna v morál-
ním nazírání a posun k vyššímu ideálu mravnosti, který je podsta-
tou veganství, mají dalekosáhlé následky a hodnotu doslova 
nezměřitelnou.

Nicméně osvícení, které veganství přináší, jako by bylo příliš osl-
nivé, a proto před ním lidé zavírají oči – a to včetně těch, kdo jinak 
mají oči a mysl otevřené vůči ostatním společenským změnám. 
Čím to je, že tak tvrdošíjně trváme na systému, který je naprosto 
zbytečný, nepředstavitelně krutý a který nás, ničím neomezován, 
nakonec skoro určitě zničí?

Stále víc a víc lidí si je vědomo předsudků a nespravedlnosti, 
které jsou kořeny zotročení a zabíjení zvířat, obětovaných pro 
pouhé uspokojení naší touhy po mase, mléku a vejcích. Není žád-
ným tajemstvím, že koncentrační tábory zvířat jsou živnou půdou 
pro nespočetné infekční choroby. Je též dobře známo, že výrobky 
ze zvířat způsobují újmu na zdraví lidí a že živočišná výroba 
(včetně ‚volných‘ a ‚organických‘ chovů) představuje jeden z nej-
horších zločinů vůči přírodě. Do obecného povědomí postupně 
proniká i pravda o tom, jak velký negativní dopad má živočišná 
výroba na stále se zvyšující deficit potravin a vzrůstající hlad 
na celém světě.

Přes všechny výdobytky a pokrok lidské civilizace nás náš zvyk 
zabíjet stále udržuje v období temna. Zabraňuje nám, abychom 
v sobě pěstovali laskavost, soucit a spravedlnost – hodnoty, které 

bychom měli neustále rozvíjet, chceme-li najít cestu k bez-
pečné a zdárné budoucnosti, v níž nebudeme mít strach 
jeden z druhého.

Ve světě, ve kterém je zákon silnějšího proti slabému a nevin-
nému přijímán jako samozřejmost, je lhostejnost vůči bolesti 
a utrpení zvířat společností nejen akceptována, ale v různých 
podobách dokonce podporována. Proč se toto děje, když exis-
tuje množství lidí se silnými vazbami ke zvířatům?

Zvířata jsou připomínkou naší sounáležitosti se světem přírody 
(a našeho odloučení od něj), který jsme kdysi společně sdíleli. 
Díky naší touze vymanit se ze společenství, kde platí pouze 
právo silnějšího, jsme nakonec tento svět a tím i jeho kořist-
nický systém opustili. Avšak místo abychom využili nově naby-
tého výlučného postavení k pomoci našim mimolidským bliž-
ním, použili jsme jej k jejich zotročení. Vystavujeme je ještě 
většímu strachu, větší bolesti a většímu utrpení – to vše pod 
vedením člověka, který sám sebe prohlašuje za tvora zbave-
ného zvířecích instinktů a za stvoření obdařené svědomím 
a morální odpovědností.

Lhostejnost vůči utrpení ostatních tvorů se stala společen-
skou normou, která volá po návratu k základním lidským hod-
notám: ke spravedlnosti, slitování, soucitu a k úctě ke světu 
přírody, ke zvířatům i k našim lidským bližním. Pouze návratem 
k těmto základním hodnotám a obnovením naší morální odpo-
vědnosti za ostatní tvory můžeme vytvořit nová pravidla lid-
ského chování a stát se lepšími lidmi. Jedině potom si zaslou-
žíme ono výlučné postavení, které nám bylo evolucí dáno 
a které jsme svým bezohledným panováním a tyranií ztratili.

Po celém světě jsou vězněna, zotročována, týrána a krutým 
způsobem zabíjena zvířata. Přitom jsou lidé (jinak laskaví, 
dobří a soucitní) zcela lhostejní k tomuto nevýslovnému utr-
pení a jen s podivením sledují, jak je celý svět stále více zapla-
vován násilím a krutostí. Život jde beze změny dál, jakoby 
všechny tyto násilnosti nebyly ničím hluboce zneklidňujícím 
v duši každého z nás a celé společnosti. Náš nezájem o utr-
pení nevinných tvorů nás učinil netečnými k utrpení našich 
bližních, a tím i schopnými působit bolest jeden druhému.

Veganství je základním kamenem k vybudování skutečně 
humánní a spravedlivé společnosti, v níž je soucit s utrpením 
ostatních a pomoc v jejich soužení základem opravdového lid-
ství. Je v něm nezměrná síla, která je schopna překonat i nejob-
tížnější úkoly, které každého jedince i společnost jako celek 
čekají. Existuje-li budoucnost, pak v této budoucnosti nebudou 
lidé závislí na výrobcích založených na vykořisťování, utrpení 
a pustošení přírody. Zdrojem jejich potravy nebudou velko-
chovy a jatka, nýbrž zahrady, kvetoucí sady a úrodná pole. Tato 
ohromná proměna se dnes snad zdá těžko uskutečnitelná, 
přece je však právě ona naší jedinou nadějí pro budoucnost.

Text: Angel Flinn 
Přeložil: Jan Čejka

 
Angel Flinn pracuje jako dobrovolník pro organizaci 
Gentle World, neziskovou organizaci zaměřenou na vzdělávání 
veřejnosti o prospěšnosti veganské stravy a veganského  
životního stylu. Její články je možno najít na Care2.com  
(www.care2.com/causes/author/veganelf) a na jejím blogu 
The Vegan Solution (http://vegansolution.wordpress.com).
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Kampaň

Za nahrazení
pokusů na zvířatech
V průběhu podzimu jsme zpracovávali nové materiály k lob-
bingu v rámci směrnice 86/609/EEC na ochranu pokusných 
zvířat. Jednalo se o briefingy (dokumenty shrnující základní 
informace a naše požadavky), tiskové zprávy a dopis pro euro-
poslance. Ten jsme zveřejnili na našich webových stránkách 
– pokud chcete podpořit naše úsilí o lepší ochranu pokusných 
zvířat, rozešlete ho europoslancům i Vy. Naleznete jej  
na www.svobodazvirat.cz/novinky/stale-se-rozhoduje-o-bu-
doucnosti-pokusnych-zvirat-pomozte-i-vy.htm.

V rámci projektu Humánní vzdělávání (nahrazování pokusů na zví-
řatech a jejich pitev ve výuce) jsme provedli dotazníkový průzkum 
mezi studenty středních a vysokých škol. Výsledky tohoto prů-
zkumu by měly být známy na začátku nového roku. Dále v rámci 
projektu stále navazujeme další kontakty s vyučujícími – napří-
klad s vyučujícími na gymnáziu ve Znojmě, Pedagogické fakultě 
v Plzni a Olomouci a Přírodovědecké fakultě v Olomouci a Ostravě.

Zúčastnili jsme se dalšího setkání Evropské koalice za ukon-
čení pokusů na zvířatech (ECEAE), kde jsme řešili otázky 
kolem evropské směrnice na ochranu pokusných zvířat, 
evropské chemické legislativy REACH, testování prostředků 
pro domácnost a kosmetiky na zvířatech a testování dávek 
botoxu (látky používané na vyhlazení vrásek) na myších. Dále 
jsme se zabývali otázkou (ne)funkčnosti etických komisí 
schvalujících projekty pokusů na zvířatech.

I nadále komunikujeme se společnostmi vyrábějícími kosme-
tiku a prostředky pro domácnost ohledně možnosti netesto-
vání tohoto zboží na zvířatech. Toto téma se nám také podařilo 
prosadit do časopisu Cosmogirl.

V září jsme se stali členy organizace CZECOPA – české plat-
formy pro alternativy k pokusům na zvířatech. Tato instituce 
sdružuje vědce, zástupce státních orgánů a chemického prů-
myslu a ochránce zvířat, kteří se ve své práci zabývají alterna-
tivními metodami. CZECOPA slouží k výměně informací mezi 
těmito skupinami a lepšímu prosazování alternativních metod.

4. října jsme se zúčastnili tradičního Vegetariánského dne 
na Toulcově dvoře v Praze, kde jsme kromě infostánku měli 
také přednášku na téma testování kosmetiky a prostředků pro 
domácnost. Dále jsme o pokusech na zvířatech a alternativ-
ních metodách přednášeli na víkendové akci Hnutí Brontosau-
rus a semináři pro odborníky i veřejnost „Předpisy chrání zví-
řata, známe je?“ pořádaném organizací Společnost pro zvířata.

Připravili jsme pro Vás novou verzi seznamu kosmetiky a pro-
středků pro domácnost netestovaných na zvířatech. Tištěný 
seznam si můžete vyzvednout v našich infocentrech nebo objed-
nat na e-mailu: info@svobodazvirat.cz. Seznam také naleznete 
na internetových stránkách www.netestovanonazviratech.cz.

V současnosti intenzivně pracujeme na výrobě nové mobilní 
výstavy o pokusech na zvířatech. Výstava by měla být pro 
první zájemce s možností výstavních prostor připravena 
k zapůjčení na jaře tohoto roku.

Připravily: Veronika Charvátová (alternativy@svobodazvirat.cz) 
a Barbora Večlová (pokusy@svobodazvirat.cz)

Kampaň

Proti srsti
Soutěž DAF 2009 (Design Against Fur)

V listopadu 2009 jsme v České a Slovenské republice zahájili nový 
ročník oblíbené mezinárodní výtvarné soutěže DAF. Registrace 
do soutěže probíhají on-line na stránce www.dafcr.cz a budou ote-
vřené až do 26. března 2010. Studenti si mohou vybrat, zda chtějí 
do soutěže poslat plakát, flashovou animaci nebo obojí. Tématem 
letošního ročníku jsou králičí kožešiny. Snažíme se tak upozornit 
na mýtus, podle nějž jsou kožešiny z králíků pouze vedlejším pro-
duktem masného průmyslu, což není pravda.

Tento rok je soutěž rozdělena do 4 světových oblastí (Velká Britá-
nie a Irsko, Evropa a mezinárodní, Čína a Rusko). Vítězové jednot-
livých 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. Také letos 
samozřejmě vyhlásíme vítěze národního Česko-slovenského kola.

Minulý rok jsme otevřeli registrace prostřednictvím českých strá-
nek také pro slovenské studenty a tento krok se velmi osvědčil. 
Do soutěže se zapojilo hned několik slovenských škol. V roce 
2009 pak ve spolupráci se společností ADOBE proběhlo také his-
toricky první Česko-slovenské kolo, v rámci nějž vybírala vítěze 
odborná porota složená ze zástupců reklamních agentur.

V rámci soutěže DAF nabízíme zúčastněným školám přednášky, 
které se týkají problematiky tzv. kožešinových zvířat. Hlavním 
cílem je poskytnout studentům kontext pro jejich následnou 
tvorbu v soutěži DAF. Přednáška trvá 45 minut a poukazuje na to, 
co se skrývá pod povrchem tzv. kožešinové módy. Zaměřuje se 
na vývoj tohoto odvětví a na způsoby získávání kožešin, zásadní 
otázkou je pak získávání kožešin z pohledu životní pohody zvířat. 
V případě zájmu se prosím obracejte na Lucii Moravcovou  
(lucie.moravcova@svobodazvirat.cz).

Více informací naleznete na www.dafcr.cz nebo
www.inFURmation.com, příp. na www.svobodazvirat.cz.

Světový den bez kožešin v Praze

Světový den bez kožešin, ke kterému jsme se letos poprvé připojili 
i my, připadl na pátek 27. 11. 2009. V Praze jsme uspořádali hap-
pening – nesouhlas s krutou kožešinovou módou přišlo vyjádřit 
přes 60 lidí. Akci zahájil (i zakončil) Petr Mašín s písní Hej dámo, 
která se stala oficiální hymnou kampaně Proti srsti. Happeningem 
pak provázel předseda Svobody zvířat Tomáš Popp.
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V souvislosti s tímto významným dnem jsme si připomněli 
nedávné uzavření dvou kožešinových farem v ČR: farmy v Příka-
zech (okres Olomouc) a farmy v Souměři na Tachovsku. Za oběti 
kožešinové módy jsme zapálili svíčky a jejich památku jsme uctili 
minutou ticha.

Světový den bez kožešin (tzv. Fur Free Friday) je přejat z Ameriky, 
kde se tradičně pořádají protikožešinové demonstrace první 
pátek po dni Díkůvzdání – tento den vyráží většina Američanů 
na předvánoční nákupy. První nenásilná protikožešinová akce 
v tento den proběhla již v roce 1985 před obchodním domem 
Macy‘s v New Yorku a Sacramentu. Postupně se nápad ujal 
po celém světě, v minulém roce se uskutečnilo více než 100 
demonstrací v různých zemích .

Více podrobností naleznete na tomto odkazu: www.antifur-
coalition.org/worldwide-fur-free-friday.html. Fotografie z praž-
ského happeningu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu  
www.svobodazvirat.cz/media/fotogalerie/svetovy-den-bez-koze-
sin-v-praze-27-11-2009.htm.

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit ve snaze o ukončení 
chovů tzv. kožešinových zvířat!

Více informací na www.protisrsti.cz.

Připravila: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)

Čeští chovatelé tzv. kožešinových zvířat od nás v předstihu obdrželi 
otevřený dopis, v němž jsme je vyzvali k ukončení provozu jejich 
farem (dopis si můžete přečíst na odkazu www.svobodazvirat.cz/
novinky/otevreny-dopis-pro-chovatele-tzvkozesinovych-zvirat.htm). 
Stejnou výzvu jsme zopakovali i na happeningu. Evropský a čás-
tečně i světový trend v ochraně tzv. kožešinových zvířat naštěstí 
velmi rychle spějí k zakazování či ke zpřísňování standardů chovu 
těchto zvířat. Je smutné, že české orgány ochrany zvířat tento fakt 
ignorují a neumožňují tak českým chovatelům včas se přeoriento-
vat na jiný, perspektivnější a eticky přijatelnější způsob obživy.

Irsko

V Irsku se schyluje k zákazu chovu tzv. kožešinových zvířat. 
Díky tamní Straně zelených totiž irská vláda do svého pro-
gramu zahrnula zákaz chovu kožešinových zvířat s tříletým 
přechodným obdobím. Vláda nejspíše vyplatí pěti zbývajícím 
chovatelům tučné kompenzace. Irsko se tak pravděpodobně 
přidá k mnoha evropským státům, které buď chov tzv. kožeši-
nových zvířat zcela zakázaly (Velká Británie, Rakousko, Chor-
vatsko, Bosna a Hercegovina), nebo nastavily standardy pro 
chov těchto zvířat tak přísné, že jejich chov je v praxi téměř 
nemožný (Švýcarsko, Německo, Bulharsko atd.). Více infor-
mací naleznete na webu www.protisrsti.cz.

Zdroj: CAFT Ireland

Evropská unie

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s pro-
dukty z tuleňů bylo zveřejněno v sobotu 31. října 2009 v Úřed-
ním věstníku Evropské unie (Official Journal of the European 
Union). Vstoupilo v platnost 20. listopadu 2009. Článek 3, 
který určuje podmínky pro uvedení výrobků z tuleňů na evrop-
ský trh, pak vstoupí v platnost 20. srpna 2010. Kanadská 
vláda se rozhodla zažádat o formální konzultace u Světové 
obchodní organizace (WTO), což je prvním krokem v procesu 
podání stížnosti proti evropskému nařízení. O dalším vývoji 
Vás budeme informovat na www.protisrsti.cz.

Zdroj: HSI

Lisabonská smlouva přináší novou naději na ochranu hospo-
dářských zvířat. Smlouva, která vstoupila v platnost 1. prosince 
2009, obsahuje v samostatném článku novou definici zvířete 
jako „vnímající bytosti.“ Ochránci zvířat věří, že jim tato změna 
pomůže při vyjednávání lepších podmínek pro zvířata. V článku 
13 se píše: „Při stanovování a provádění politik Unie v oblas-
tech zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu 
a technologického rozvoje a vesmíru zohledňují Unie a členské 
státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vní-
majících bytostí; přitom zohlední právní nebo správní předpisy 
a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými 
obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím.“

Zdroj: CIWF, Úřední věstník EU C115

Rakousko

V květnu 2008 došlo k bezdůvodnému zatčení 10 rakouských 
ochránců zvířat. Do jejich domovů tehdy vtrhli maskovaní, ozbro-
jení policisté a odvezli je do vězení. Ochránci zvířat byli obviněni 
z práce pro kriminální organizaci (stejné obvinění se používá pro 
mafiánské či teroristické organizace), státní správa ale dodnes 
nepředložila žádné důkazy. V současnosti jsou ochránci již 
na svobodě, místní policie je ale nepřetržitě sleduje a odposlou-
chává jejich telefony. Rakousko přitom patří mezi země s nejpřís-
nější legislativou upravující oblast ochrany zvířat. On-line petici 
proti porušování občanských práv v Rakousku a na podporu 
obviněných ochránců, můžete podepsat na tomto odkazu  
www.vgt.at/actionalert/repression/petition/index_en.php.

Zdroj: VGT
Připravila: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)

Zajímavosti ze světa

Lucie Moravcová čte výpověď ochránce potají zaměstnaného na farmě v Souměři

Tomáš Popp, předseda Svobody zvířat a průvodce pražským happeningem
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Farmu v Souměři u Tachova jsme poprvé navštívili v létě 2001. 
V té době jsme prováděli průzkum životních podmínek zvířat 
na českých kožešinových farmách. Jeden z prvních průzkumů 
v České republice, ze kterého jsme pořídili důkladnou dokumen-
taci. Farma v Souměři byla velmi špatně vedena, což životní pod-
mínky zvířat ještě zhoršovalo. Standardy chovu jsou na všech 
kožešinových farmách naprosto nevyhovující a chovaným zvířatům 
způsobují stres a utrpení. Pokud se k tomu přidá nezodpovědný 
chovatel, zvířata trpí o to více.

Majitel farmy se choval ke zvířatům velmi krutě. Měl problémy i se 
soužitím se sousedy a nezajímal ho dopad jeho provozu na životní 
prostředí. Z těchto důvodů jsme na něj podali několik podnětů odpo-
vědným orgánům, které majitele několikrát pokutovaly. Nikdy však 
nepřistoupily k důkladnému řešení problému. Proto jsme se rozhodli 
zdokumentovat život chovaných zvířat důkladněji. Chtěli jsme mít 
prokazatelné záznamy o týrání zvířat na této kožešinové farmě. Je 
potřeba upozornit, že životní podmínky zvířat na farmě v Souměři se 
nijak dramaticky nelišily od jiných kožešinových farem v ČR.

Pracovník SZ se nechal v roce 2004 na farmě zaměstnat a po dobu 
několika týdnů dokumentoval chovatelskou praxi pana Jáchima. 
Zachytil kruté zacházení se zvířaty i jejich frustraci z nevyhovují-
cích životních podmínek. Pořízené záběry a fotografie jsou dosta-
tečně vypovídající. Zároveň nahlédl pod pokličku průmyslu, který 
každoročně zabíjí zhruba 75 miliónů zvířat. Jeho nasazení, stateč-
nost a důkladná práce napomohla k uzavření kožešinové farmy 
v Souměři v roce 2009. Sepsal výpověď, zachycující nejen život 
zvířat degradovaných na „kožichy“, ale i osobní pocity.

Ze zápisků aktivisty Svobody zvířat, který strávil čtyřicet dnů 
na farmě v Souměři jako ošetřovatel (únor – březen 2004):

„… Při mém čtyřicetidenním pobytu v tomto koncentračním 
táboře umřelo 27 zvířat. Toto číslo je ještě větší, protože jsem 
občas o víkendu mohl opustit farmu, a tak jsem neměl přehled. 
Nachází se zde 2100 lišek a každá z nich čeká na smrt, ovce 
a krávy také. Jejich každodenní ‚život‘ je nepředstavitelným utr-
pením, a přesto toto podnikání dále bez problémů funguje.“

„... Zanedlouho jsem seděl na farmě v kanceláři a domlouval 
jsem datum nástupu do práce. Při tomto rozhovoru se mi 
potvrdilo vyprávění o bezohledném chování a špatném psy-
chickém stavu tohoto muže. Velmi ostrým tónem mi řekl: 
‚Když nebudeš dobrej, tak se tě zbavím.‘ Na tuto větu jsem 
raději nereagoval…“

„… Hned po ránu jsme šli se Slávou napájet lišky. Protože 
bylo hodně chladné počasí, byly hadice u každé haly zamrzlé 
a museli jsme tedy napájet konvemi. Všechny lišky měly 
zamrzlé hrnky s vodou a u spousty z nich jsem pouze prošel 
kolem, protože voda v hrnku byla až po vrch zmrzlá. Asi 
po hodině takto odfláklého ‚napájení‘ jsem přistoupil ke kleci, 
kde ležela liška na boku a velmi těžce dýchala. Umírala. Stál 
jsem u ní, hladil jsem ji a ptal jsem se sám sebe: Proč?! Nikdy 
jsem neviděl žádné zvíře umírat v bolestech, ale tahle liška se 
očividně trápila. Šel jsem za Petrem a zeptal se ho, co je s ní. 
Jeho odpověď mě dost šokovala. S úsměvem řekl: ‚Ona už 
tam takhle leží čtyři dny, čekám, až umře.‘ S touhle odpovědí 
jsem se musel spokojit, a tak jsem šel dál pracovat. Napojit 
celou farmu nám trvalo dvě a půl hodiny. Potom si každý 
z nás vzal kolečko a špachtli. Cestou jsme míjeli asi 50 mrt-
vých, z kůže stažených lišek, které byly naskládané vedle 
kontejneru. Ten byl plný mrtvých lišek a byly zde i ovce. To 
vše plavalo v krvi. Při tomto pohledu mi zůstával rozum stát. 
O pár kroků dál jsme vešli do výrobny, kam se přivádí krmení 
pro lišky a kde se také zpracovává. První, čeho jsem si všiml, 
byla mrtvá ovce, stažená z kůže a pověšená za nohy. Zápach 
zde byl opravdu odporný. Prošli jsme výrobnou a Sláva mi šel 
ukázat kontejner, kam jsem měl v kolečku odvážet zbytky 
krmení. V kontejneru byla mimo krmení také střeva a zbytek 
vnitřností ze stažené ovce. Když skončil první pracovní den 
(8 hodin), šel jsem do kuchyně a nepřítomně jsem hleděl 
do zdi. Hlavou se mi honila dvě slova – koncentrační tábor. 
Bohužel ty horší zážitky měly teprve přijít…“

Carlos, březen 2004

Za přibližně 8 let trvání kampaně Svobody zvířat Proti srsti byly 
uzavřeny tři velké kožešinové farmy a desítky menších.

Ani nyní nečekáme se založenýma rukama, ale aktivně se sna-
žíme prosadit zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat – jednáme 
s odpovědnými orgány, přesvědčujeme zákonodárce, shro-
mažďujeme vědecké argumenty… Cílem naší kampaně je 
i systematicky snižovat prodejnost pravých kožešin. Samo-
zřejmě pokračujeme v mapování životních podmínek na čes-
kých kožešinových farmách. Více informací včetně filmového 
dokumentu naleznete na webu www.protisrsti.cz.

Připravili: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz) 
a Tomáš Popp (tomas.popp@svobodazvirat.cz)

ČEKÁNÍ NA SMRT
Výpověď pracovníka dnes
již uzavřené kožešinové
farmy v Souměři
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Tentokrát naši žádost o rozhovor přijal úřadující předseda 
Strany zelených Mgr. Ondřej Liška.

Vystudoval politologii a religionistiku na Masarykově univerzitě 
v Brně. Od roku 2002 je aktivním členem Strany zelených, 
v červnu 2006 byl zvolen do Poslanecké sněmovny za Jihomo-
ravský kraj, o necelý rok později se stal místopředsedou 
Strany zelených. Od prosince 2007 do poloviny roku 2009 
zastával funkci ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Dobrý den, na úvod obligátní otázka. Co Vás přivedlo do poli-
tiky a konkrétně do Strany zelených?

Cítil jsem potřebu vzít na sebe část odpo-
vědnosti za to, kam se naše společnost 
ubírá. Je skvělé, že již dvacet let tuto mož-
nost opět všichni máme. Důležitým motivem 
však byla i nespokojenost. Klima v české 
politice, zvláště od doby opoziční smlouvy, 
pěkně zkyslo. Je nutné pořádně vyvětrat, 
vypoklonkovat lobbisty a omezit korupci, 
začít myslet dlouhodobě, zbavit se závislosti 
na růstu a dalších dogmatech, otevírat 
témata jako: ochrana klimatu, rovnopráv-
nost žen a mužů, rozvojová pomoc chudým 
zemím. Skutečnou chuť a předpoklady 
zvládnout tento úkol mají ze současných 
parlamentních stran jen zelení.

Ve Straně zelených působí Sekce na ochra- 
nu zvířat. Jak velkou váhu přikládá Strana 
zelených ochraně zvířat?

Myslím, že to byl Jaroslav Hutka, který po emigraci do Holand-
ska jásal: Tady mají svobodu taky zvířata, u nás ani lidi. Obraz 
českého betonového kravína a zelených holandských pastvin 
ne náhodou odpovídal kvalitě života za a před železnou opo-
nou. Dokud budeme ekologii chápat pouze technokraticky 
jako např. vybudování čističky odpadních vod, budeme stále 
z části trčet za „železnou oponou.“ Souhlasím s Erazimem 
Kohákem, že anglické ecology nestačí přeložit do češtiny jako 
ekologie, to je nepřesné. Přesnější překlad je ekologická etika. 
Jde o kvalitu vztahů člověka k živé i neživé přírodě.

Jako jediná strana v ČR máte ve volebním programu poměrně 
důkladně rozpracované i téma ochrany zvířat. Jak to vnímají 
Vaši voliči? Jak náročné to bylo do programu ve vnitrostra-
nické diskusi prosadit?

Voliči Strany zelených jsou samostatně myslící lidé. Dokáží si 
vyhodnotit, že ochrana zvířat je důležité politické téma a jeho 
absence v programu je problém. Ve straně jde o všeobecně 
akceptované téma a diskuse se soustředí spíše na jeho roz-
pracování. Zaměřujeme se na zlepšení podmínek hospodář-
ských zvířat (zákaz dlouhých převozů jatečních zvířat, podpora 
ekologického chovu drůbeže). Trochu jiné téma je ochrana 
divokých zvířat. Těm s dalším záborem krajiny ubývá životní 
prostor a s nepromyšlenou výstavbou infrastruktury jim kom-
plikujeme migraci. Proto chceme oplotit vybrané silniční úseky 
a budovat migrační přechody.

Myslíte si, že Zákon na ochranu zvířat proti týrání je z hlediska 
důsledné ochrany zvířat dostačující a efektivní a že je dodržo-
ván v praxi? Považujete tresty za týrání zvířat za adekvátní?

Loňská novelizace zákona 
na ochranu zvířat proti týrání je 
krok správným směrem. Odstra-
nila některé nedostatky, např. 
chybějící ochranu raněných 
volně žijících zvířat, a zpřísnila postihy, což se projevilo i změnami 
trestního práva. Stále to však není dobrý zákon. Například stan-
dardy chovu hospodářských zvířat jsou vzdálené principům ekolo-
gického zemědělství (svoboda od hladu a žízně, nepohodlí, bolesti, 
zranění a onemocnění, stresu a strachu a svoboda projevit přiro-
zené chování). Z šetření Státní veterinární správy je navíc zřejmé, že 

zákon je často v praxi nedodržován. Výši trestů si 
netroufám hodnotit. Bylo by dobré iniciovat dis-
kusi na toto téma. Za důležitý považuji argument 
řady sociologických a psychologických výzkumů 
o provázanosti násilí na zvířatech a lidech.

Co si myslíte o fungování organizací na ochranu 
zvířat v ČR?

Jako mnoho jiných neziskových organizací, které 
se soustředí na důležité společenské a tím i poli-
tické téma, nemají paradoxně od státu dostateč-
nou podporu. U nás je stále abnormálně silný 
odpor k veřejnému angažování a občanské spo-
lečnosti. Tyto organizace to nemají jednoduché 
a zelení jsou připraveni jim v parlamentu pomoci.

Jaký je Váš osobní postoj ke kožešinovému prů-
myslu? Myslíte, že se bez tohoto artiklu dnešní 
společnost dokáže obejít?

Já sám jsem Liška a nepotřebuji mít lišku kolem 
krku. Ne, vážně. Žijeme v 21. století, na oběžné dráze krouží vesmírná 
stanice a už je to hodně dávno, co lidi byli na Měsíci. Máme dost 
znalostí a prostředků, jak vyrábět umělou kožešinu k nerozeznání 
od té pravé. Já osobně ale preferuji oblečení praktické a elegantní 
zároveň. Dnes existuje řada materiálů kombinujících nepromokavost 
s prodyšností. Takovou bundu využijete na treku v Alpách i ve městě. 
Takzvaný farmový chov kožešinových zvířat je prostě něco, co nepo-
třebujeme. Norci i lišky jsou divoká zvířata a v zajetí trpí, neboť 
jejich přirozené nároky na prostor jsou nesrovnatelně vyšší.

Působil jste jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Jaký 
máte názor na využívání tzv. laboratorních zvířat při výuce?

Pokud obětujeme jednoho živého tvora kvůli výzkumu sloužícímu 
jinému živému tvorovi, stojíme před etickým problémem. V maxi-
mální možné míře je důležité využívat alternativních metod výuky 
(využití počítačů), jež jsou často efektivnější, levnější a nevzbuzují 
ve studentech pocit, že zvíře je „materiál k pitvání.“

Používáte kosmetické výrobky a čistící prostředky, které byly 
testovány na zvířatech? Byl byste eventuálně ochoten je nahradit 
eticky přijatelnějšími, na zvířatech netestovanými výrobky?

Snažím se chovat jako odpovědný spotřebitel, tj. snažím se zjistit 
si informace o výrobku, který kupuji. To, jestli byl testován na zví-
řatech, je jedním z mých kritérií. Nemohu však dát ruku do ohně 
na to, že nemám nebo jsem neměl ani jeden takový prostředek.

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme Vám hodně štěstí v osob-
ním i veřejnoprávním životě.

Připravili: Lenka Hecová (lenka.hecova@svobodazvirat.cz)
a Tomáš Popp (tomas.popp@svobodazvirat.cz)

Rozhovor s Mgr. Ondřejem Liškou
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Distribuce Svobody zvířat

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 a zahrnuje 
mnoho výhod. Více informací nejen o členství, ale i o dalších mož-
nostech 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. 152049858/0300. Výhodným způsobem pod-
pory je nastavení měsíčního trvalého příkazu na Vašem účtu 
na jakoukoli částku, tak nás budete moci pravidelně podpořit 
a nebude Vás to stát žádný čas ani úsilí. Za jakoukoli formu pod-
pory moc děkujeme!

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 elektro-
nický Newsletter s novinkami z naší činnosti i ze světa zvířat.

Zelená taška z biobavlny nebo hrnek na kávu či čaj / 150 Kč 

Dámské tílko nebo triko s dlouhým rukávem s motivem soutěže DAF / 250 Kč 

Benefiční kalendář 2010 / 100 Kč

Vaše objednávky zasílejte na e-shop@svobodazvirat.cz.
Pro členy SZ 10% sleva na všechno prodejní zboží. 
Další informační materiály naleznete na www.svobodazvirat.cz.

Podpořte, prosím, naši práci
a pomozte nám chránit zvířata!

Na zvířatech záleží 
Marc Bekoff

Biolog Marc Bekoff v knize objasňuje, proč 
si zvířata zaslouží naši lásku a úctu. Je 
odborníkem, který zvířata doopravdy miluje, 
protože si uvědomuje, že s námi sdílejí 
všechny emoce, včetně citu lásky, úzkosti, 
radosti, obavy i slitování. Pokud si čtenář již 
zvykl na tradiční darwinistický pohled 
na přírodu kouzel zbavenou, tato kniha mu 
může pomoci změnit názor. Pokud již patří 
mezi ochránce zvířat, či dokonce mezi 
ochránce zvířecích práv, získá navíc neo-
cenitelný materiál, podle něhož může 
lidem kolem sebe vysvětlit, proč je 

ochrana zvířat tak důležitá. Kniha je cenná také z toho důvodu, že 
v ní vyjadřuje svůj názor i celá řada významných západních vědců.

„...Zvířata prožívají i nesmírnou radost – když si hrají, když se 
zdraví s kamarády, když vzájemně pečují o srst nebo když jsou 
vypuštěna z omezujících prostor. Zdá se, že se radují už z pou-
hého zjištění, že ostatní mají radost. Radost je nakažlivá.

Svoje štěstí si zvířata sdělují charakteristickým chováním. Jsou uvol-
něná, kráčejí tak volně, jako by měla končetiny přidělané gumovými 
bandážemi, usmívají se, jdou jakoby ‚s proudem‘. Promlouvají při-
tom svým vlastním jazykem – předou, štěkají či kňučí spokojeností. 
Šťastní delfíni se chichotají. Psi hyenovití se navzájem zdraví kňuče-
ním, skotačivou chůzí a vrtulovitým vrtěním ocasu. Když se 
po odloučení shledají kojoti nebo vlci, cválají vedle sebe, kňučí, 
smějí se a divoce vrtí ohony. Při setkání jsou radostí bez sebe, olizují 
si navzájem čenichy, převalují se po zemi a třepou přitom nohama. 
Když se po odloučení setkají sloni, oslavují shledání halasným plá-
cáním ušními boltci, otáčejí se přitom jako vývrtka a vydávají 
‚pozdravné burácení‘. Jsou nesmírně šťastní, že se zase vidí…“

Dne 17. října 2009 jsme uspořádali  
7. umísťovací výstavu opuštěných koček. 
Vystavované kočky byly přivezeny z depo-
zit 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 56 koček, 
kocourů a koťat – nový domov našlo 28 

z nich. Celkem se na všech 7 výstavách podařilo umístit již 253 zvířat, 
které by jinak živořily na ulicích či v areálech škol, nemocnic apod.

Fotky z výstavy můžete shlédnout na adrese www.kocicky.info/
galerie/, případně na http://picasaweb.google.cz/venda.pidlo/. 
Více informací o činnosti Sekce včetně inzerátů naleznete  
na www.kocici.cz.

Připravil Miroslav Svoboda (info@kocici.cz)

Sekce na ochranu koček

Knižní novinky
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