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A ta kráva mléko dává

Odvrácená tvář „mléčného byznysu“
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Milé čtenářky,
milí čtenáři,

V tomto čísle našeho zpravodaje jsme se 
zaměřili na mléčný průmysl. Dozvíte se 
o tom, jak vypadá život dojné krávy u nás 

a jaká rizika může konzumace mléka a mléčných 
výrobků přinášet. Další odstavce jsou tradičně 
věnovány novinkám z jednotlivých kampaní. 
Zaujme Vás jistě například článek o péči o toulavé 
kočky v zimě. Dále představíme novou knihu 
věnovanou veganství, kterou je možné pořídit 
i v našem e-shopu.

Rok 2014 se pomalu chýlí ke konci a my jsme 
rádi, že jste nám zachovali svou přízeň. Svoboda 
zvířat letos oslavila své dvacáté narozeniny. 
V rámci tohoto výročí jsme v dubnu odstartovali 
oslavnou kampaň Zvířata slaví (www.zvirataslavi.cz). 
Jejím cílem bylo jednak informovat o dosavadních 
úspěších v oblasti ochrany zvířat v naší republice 
i mimo ni, na kterých se naše organizace podí-
lela, a jednak motivovat případné zájemce 
k tomu, aby se nebáli a do ochrany zvířat se zapo-
jili – ať už jako dobrovolníci, finanční podporou 
projektů na ochranu zvířat či jen tím, že budou 
mít otevřené oči a budou si všímat, co se zvířa-
tům kolem nich děje. V neposlední řadě bylo smy-
slem kampaně poděkovat všem, kteří kdy ve Svo-
bodě zvířat pracovali, či těm, kteří ji jakýmkoli 
způsobem podpořili.

Svobodě zvířat k výročí poblahopřála také 
řada známých osobností – např. Marta Kubišová 

Hlavní článek čísla se 
jmenuje A ta kráva 
mléko dává… 
Najdete v něm řadu 
zajímavých informací 
týkajících se 
mléčného průmyslu. 
Co všechno jste chtěli 
vědět o mléce, ale báli 
jste se zeptat? 
Přečtěte si článek 
na stranách 4–7.

Vybráno z obsahu

Víte, jak můžete 
pomoci kočkám, 
které se v zimě 
ocitnou na ulici? Jak 
jim usnadnit přežití 
tuhých mrazů se 
dozvíte na stranách 
10–11.

Z nové knihy 
Ruedigera Dahlkeho 
Stávám se veganem  
(viz článek na straně 
13) jsme pro vás 
připravili dva lákavé 
veganské recepty. 
Najdete je na stra-
nách 14 a 15.
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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. 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.

SZ pořádá odborné konference, besedy, výstavy, info-
stánky, promítání dokumentárních filmů, ochutnávky 
veganských jídel atd. V rámci osvětových kampaní 

s dcerou Kateřinou Moravcovou, Barbora 
Hrzánová či Pavel Vítek. Kampaň jsme slav-
nostně zakončili na narozeninovém benefič-
ním večírku, který proběhl na začátku října 
v pražském Rock Café.

Počátkem října nás velmi potěšilo, že 
místopředsedkyně Svobody zvířat a koordi-
nátorka kampaně Za nahrazení pokusů 
na zvířatech Bára Bartušková Večlová získala 
na Vegetariánském dnu na Toulcově dvoře 
cenu Vegetariánka roku 2014.

Děkujeme za podporu nejen v  letošním 
roce  a  přejeme  Vám  pohodově  prožitý 
vstup do roku nového!

 
Lucie Moravcová 
předsedkyně Svobody zvířat

vydává letáky, brožury, plakáty i filmové dokumenty. 
V současné době se SZ soustředí především na kam-
paně za ukončení chovu tzv. kožešinových zvířat, 
za nahrazení pokusů na zvířatech a za zákaz vystupo-
vání divokých zvířat v cirkusech. Velkou váhu přikládá 
ekologické a etické výchově – její lektoři úspěšně před-
náší o ekologii a ochraně zvířat na základních, střed-
ních a vysokých školách i dalších veřejných místech. 
V rámci kampaní organizuje SZ petiční akce, demon-
strace, připomínkuje návrhy zákonů a vyhlášek týkají-
cích se ochrany zvířat, vypracovává z hlediska ochrany 
zvířat příznivější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se 
správních řízení, lobuje atd. V roce 2006 otevřela SZ 
v Praze informační centrum, kde zprostředkovává 
zájemcům informace ze všech oblastí ochrany zvířat. 
Další informační centrum funguje dlouhodobě v plzeň-
ské kanceláři SZ, která je zároveň hlavním sídlem orga-
nizace. Celá činnost SZ je založena na myšlence nená-
silí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.

www.svobodazvirat.cz
©

 P
au

l P
re

sc
ot

t |
 D

re
am

st
im

e.
co

m

http://www.svobodazvirat.cz


Veselá kráva?
Fráze, že krávy „dávají“ mléko, není zcela prav-
divá  –  ve  skutečnosti  jim  ho  bereme.  Krávy, 
stejně  jako  všichni  ostatní  savci,  musejí  nej-
prve odnosit a porodit mládě, aby se jim mléko 
začalo  tvořit.  A protože z obchodního hlediska 
není výhodné, aby mládě pilo mléko, které lze pro-
dat, telata jsou matkám odebrána den po porodu, 
umístěna do kotců a krmena lacinou náhražkou. 
Toto se opakuje každý rok, protože produkce mléka 
krávě postupně klesá, i když je pravidelně dojena. 
V dnešních chovech tak krávy tráví přibližně sedm 
měsíců současně březí a produkující nepřirozeně 
vysoké množství mléka.

Většina z nás vyrostla s představou, že krávy 
„dávají“ mléko a že my musíme to mléko 
pít, abychom měli zdravé kosti. Je 

překvapivé, jak málo lidí si troufne tato tvrzení 
zpochybnit, ale mnohem víc šokující je to, s jakým 
úspěchem se podařilo mléčnému průmyslu 
proniknout do vzdělávacích institucí, učebnic 
a do lékařských ordinací.

My, lidé, totiž nejenže nemusíme pít mléko jiného 
živočišného druhu, naopak – jeho konzumace může 
být spojena s řadou zdravotních potíží. Pokud 
mléčné výrobky vyřadíme z našeho jídelníčku, může 
nám to jedině prospět.

Při takovéto zátěži organismu tedy není pře-
kvapující, že „moderní“ dojnice obvykle nežijí déle 
než pět let, protože jejich tělo dlouho neunese 
tento dvojitý nápor (laktace a březost) na metabo-
lismus.  Jakmile  jejich  dojivost  začne  klesat 
a mají problém znova zabřeznout nebo jejich 
zdravotní  stav  vyžaduje  drahou  léčbu,  jsou 
poslány na jatka a skončí v levných hovězích 
produktech.

Věk krav při prvním oplodnění je jeden a půl 
roku a délka březosti je (stejně jako u lidí) devět 
měsíců. Na 100 krav se ročně narodí 95 telat, při-
čemž podle posledních statistik sedm procent z nich 
uhyne krátce po porodu (na 100 krav je tedy odcho-
váno přibližně 88 telat). Protože ale mléčná plemena 
nedorůstají velikosti masných plemen, je finančně 
výhodnější telata (hlavně býčky) ve věku několika 
měsíců zabít a prodat jako telecí maso, zatímco 
krávy jsou často odchovány, aby nahradily své matky.

Osmdesát  procent  všech  dojných  krav 
v ČR je vyčerpáno během třetí laktace. Když 
přestanou  být  výnosné,  jsou  poslány 
na porážku (jejich maso je prodáváno jako levné 
hovězí, zpracováno do masných produktů nebo 
do krmiv pro zvířata). Průměrný počet laktací je 
2,4, což znamená, že dojné krávy žijí v průměru 
pouhých 4–5 let. V přírodě se přitom mohou 
dožít 20–30 let.

To, že je kráva domestikované zvíře, označuje 
především jedno – šlechtění na užitkovost pro člo-
věka a povolnost. To ale neznamená, že krávy ztra-
tily přirozené instinkty a že nemají stejné potřeby 
jako my nebo divoká zvířata. Krávy jsou družná zví-
řata a ve stádu vždy panuje určitá hierarchie, kterou 
se všichni členové řídí. Od útlého věku se  také 

TÉMA: A ta kráva mléko dává…
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Proměny v čase
V  České  republice  je  momentálně  kolem 
373 000 dojených krav. K tomu je však třeba při-
počíst telata, nedospělé krávy a ty, které jsou 
momentálně poprvé březí a ještě nemají mléko. 
Celkem je proto v českých „mléčných“ chovech při-
bližně dvakrát tolik zvířat.

Počet  krav  v  ČR  sice  mírně  klesá,  ale 
jejich dojivost neustále roste. V roce 1989 byla 
průměrná dojivost 10,9 litrů za den, v roce 2012 to 
bylo 20,3 litrů. Jen pro porovnání, krávy přirozeně 
pro svá telata produkují jen kolem 5–6 litrů mléka 
za den a kojí šest až osm měsíců. V chovech jsou 
krávy dojeny přibližně deset měsíců v roce. Tlak 
na nepřetržité zvyšování produkce mléka je vysoký. 
Kromě šlechtění je vyšší dojivost dosahována 
vysoce  kalorickým  krmivem  a  omezením 
pohybu  krav.  Ve  zkratce  –  co  je  ekonomicky 

mezi  krávami  vytváří  přátelství,  které  může 
trvat  celý  život.  Tou  nejzákladnější  potřebou 
a nejpřirozenějším instinktem ale je starat se 
o  novorozené  tele,  chránit  ho,  krmit  a  být 
nepřetržitě po jeho boku. A právě na přetržení 
tohoto  nejpevnějšího  pouta  je  celý  mléčný 
průmysl založen.

Pro krávy to představuje nucené každoroční 
– dnes již převážně umělé – oplodnění a ztrátu 
telete krátce po narození. Pro matku i mládě je to 
extrémně stresující situace a oba se navzájem volají 
po dobu několika dní. Krávy se často snaží za svým 
teletem dostat a jsou schopny prorazit i kovové 
brány, pokud je jim jen na chvíli umožněn volný 
pohyb. Jakémukoliv přirozenému chování je ale kra-
vám po celý jejich život zabraňováno díky chovu 
v kravínech a extrémnímu omezení svobody pohybu, 
sociálního chování a pastvy.

výhodné  a  zvyšuje  tržní  hodnotu  krávy,  je 
v podstatě vždy na úkor kvality  jejího života. 
Dojné krávy běžně trpí mastitidou (zánětem mléčné 
žlázy) a nemocemi kopyt v důsledku podmínek ustá-
jení, zranění a podestýlky nasáklé močí a výkaly.

Jen od roku 2008 se dojivost krav zvýšila 
o 2,2 litry mléka denně. Za tento raketový nárůst ale 
platí krávy svým zdravím, protože když veškerá 
energie a živiny jdou do výroby mléka, na běžnou 
údržbu těla jednoduše nezbývá.

5www.svobodazvirat.cz
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Dnešní způsob chovu dojných krav také 
značně  ovlivňuje  kvalitu  mléka.  Jelikož  je 
kráva po většinu roku současně březí a dojená, 
její  mléko  obsahuje  zvýšené  množství  hor-
monů. Tyto hormony mají v přírodě sloužit k tomu, 
aby urychlily vývoj a růst mláděte. V lidském těle ale 
mají vliv na řadu buněk a vědci čím dál častěji pou-
kazují na souvislost mezi těmito hormony a rakovin-
ným růstem.

Jelikož krávy velmi často trpí mastitidou (záně-
tem vemene), mléko takřka vždy obsahuje hnisavý 
výpotek. Mléčný průmysl ale nerad slyší slovo hnis 
a raději tuto složku mléka nazývá somatické buňky. 
To je velmi obecný výraz pro buňky, které jsou vypu-
zovány ze zanícené tkáně, a zahrnuje bílé krvinky, 
buňky odlupující se z mlékovodů a produkty buněč-

ného rozkladu. V roce 2013 byl průměrný počet 
somatických buněk na mililitr mléka 241 000. Podle 
evropských norem je legální, aby mléko obsahovalo 
až 400 000 těchto buněk na mililitr. Pokud je obsah 
vyšší, mléko by nemělo být uvedeno do prodeje. 
Když se nad tím ale zamyslíte, kdo by chtěl pít 
mléko, které v pouhých 100 ml obsahuje v průměru 
přes 24 milionů rozkládajících se buněk?

Když pak k hormonům a somatickým buňkám 
v mléce přidáte fakt, že mléko běžně obsahuje bak-
terie a zbytky antibiotik (jimiž jsou často léčeny 
záněty), nepřechází Vás chuť?

Mléko hlavně pro děti?
Mateřské  mléko  je  perfektní  potravina  pro 
novorozence  a  batolata  a  stejně  tomu  je 

V současnosti u nás značné množství stájí 
chová krávy s průměrnou dojivostí 30–40 litrů 
mléka denně. Mezi vysoce oceňované krávy patří ty 
s dojivostí neuvěřitelných 60 litrů mléka za den. 
I počet krav na stáj roste. Od roku 2000 se zvýšila 
průměrná velikost podniku ze 194 kusů na 297 kusů 
v roce 2013. Přes 200 podniků v ČR pak chová nad 
500 krav.

Je čas se odstavit?
Žádné  jiné  zvíře  na  zemi  nepije  mléko  jiného 
živočišného druhu a ani pro lidi toto přirozené 
není. Přes dvě třetiny světové populace nedo-
kážou  trávit  mléčný  cukr  (laktózu)  a  konzu-
mace  mléka  jim  způsobuje  zažívací  potíže 
(nevolnost, plynatost, průjem, křeče apod.). To, 
že Evropané vyrůstají s představou, že mléko je 
základní potravina, je výjimka. V Evropě je totiž nej-
větší koncentrace lidí, kteří mohou trávit laktózu 
i v dospělosti. Je tomu tak v důsledku mutace dvou 
genů v dávné historii lidstva, která způsobila, že 
enzym laktáza (potřebný pro trávení laktózy) je 
v našem těle vyráběn i během dospělosti. U většiny 
světové populace však tělo přibližně od dvou let 
věku dítěte tento enzym postupně přestává vytvá-
řet, jelikož po odstavení od mateřského mléka není 
důvod, aby tělo tuto látku nadále produkovalo.

Toto je i jeden z důvodů, proč je propagace 
mléka neetická z hlediska rasové diskriminace. Lidé 
mnoha etnik patří mezi populace s vysokým výsky-
tem nesnášenlivosti laktózy – pokud je na rodiče 
vyvíjen tlak, aby svým potomkům dávali mléčné 
výrobky, může to u dětí vést k řadě zdravotních pro-
blémů.
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i  u  krav.  Mléko  každého  druhu  savců  je  doko-
nale  přizpůsobeno  potřebám  jejich  mláďat 
a  poskytuje  druhově  specifické  látky.  Proto je 
také kravské mléko, ze kterého se vyrábí kojenecké 
mléko speciálně zpracováváno tak, aby se zvýšila 
jeho stravitelnost pro děti, ale ani tak není ideální. 
Kravské mléko totiž obsahuje bílkoviny, které jsou 
sice velmi podobné těm v mateřském mléce, ale 
strukturou se mírně liší. Lidské tělo tyto rozdíly roz-
pozná a často se snaží proti těmto cizím bílkovinám 
bránit – to může vést ke kožním komplikacím (ekzém) 
a k zažívacím problémům jako je krvácení do střev. 
U dětí s jistou genetickou výbavou může být kravské 
mléko jedním z faktorů přispívajících ke vzniku cuk-
rovky I. typu.

Mléčný průmysl tu ale není proto, aby se staral 
o naše zdraví. Stejně jako u všech jiných odvětví jde 
i v tomto případě především o zisk. Nejlepší způsob, 
jak si zajistit budoucí odbyt, je vychovávat generace 
nových zákazníků.

Co dál?
Lidstvo se vyvíjelo miliony let, aniž by pilo mléko 
od jiných zvířat. Ani dnes neexistuje žádný pádný 
důvod k tomu, abychom tak činili. Národy konzumující 
minimum mléka nebo dokonce žádné patří k těm 
s nejzdravějšími kostmi. Naše  tělo  dokáže  získat 
dostatek  vápníku  ze  semen  a  oříšků  (sezam, 
mandle,  para  ořechy),  listové  zeleniny  (zelí, 
kapusta,  brokolice,  petržel),  luštěnin  (fazole, 
čočka, sója, tofu, hrášek) a sušeného ovoce (fíky 
a  meruňky).  To, že mléko potřebujeme, abychom 
měli zdravé kosti, je pouhý mýtus. Vápník jistě potře-
bujeme, ale rostlinné zdroje jsou pro nás nejen zdra-
vější, ale i přirozenější a lépe stravitelné.

V roce 1984 byl v Evropě zaveden systém mléč-
ných kvót za účelem omezení nadprodukce mléka, 
stabilizace trhu a garance cen mléčných výrobků. Pří-
ští rok bude tento systém zrušen a budoucnost krav 
a telat tedy leží pouze v našich rukou. Pokud poptávka 
po mléčných výrobcích nebude narůstat, neporoste 
ani nabídka. Je tak nejvyšší čas k tomu, abychom pře-
stali podporovat utrpení zvířat, slepě poslouchat 
reklamy a vzali odpovědnost za své zdraví pevně 
do svých rukou.

Při dnešní nabídce rostlinných mlék a pomazánek, 
veganských sýrů, jogurtů a desertů je vyřazení mléč-
ných výrobků z jídelníčku velmi snadné i z hlediska 
chuti a pohodlí. Tak na co čekat?

Připravila: Veronika Powell 
(veronika@viva.org.uk)

ZDROJE INFORMACÍ

1
Kvapilík J., Růžička Z., Bucek P. a kolektiv, 2014. 
Ročenka 2013. Chov skotu v České republice.

2
Veselá Z., 2014. Situační a výhledová zpráva mléko 
2013. Ministerstvo zemědělství

3 Kampaň Bílé Lži: www.whitelies.org.uk

4
Powell V., 2014. Vědecká zpráva The Dark Side of Dairy: 
www.whitelies.org.uk/resources/dark-side-dairy-report

5
Butler, J., 2014. Vědecká zpráva White Lies:  
www.whitelies.org.uk/resources/white-lies-report-2014

Autorka řadu let spolupracuje se Svobodou zvířat. V současnosti 
žije ve Velké Británii a pracuje pro organizaci Viva!, kde vede 
kampaň Bílé lži zaměřenou na mléčný průmysl, dále působí jako 
odbornice na výživu pro Viva!Health.
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Tyto certifikáty zaručují, že výrobky ani jednotlivé 
složky nebyly (po určitém datu) testovány 
na zvířatech.

Na seznamu se od předchozího vydání objevilo 
několik nových značek, bohužel několik značek 
naopak zmizelo. Stalo se tak z nejrůznějších 
důvodů – např. firmy mají několik certifikátů 
a tento již nepovažují za důležitý. V době plat-
ného zákazu dovozu a prodeje kosmetiky testo-
vané na zvířatech v EU se zdá, že HCS již nemá 
význam. Bohužel ale zmíněný zákaz nezahrnuje 
žádné kontrolní mechanismy a je na každém 
státu, jakým způsobem dodržování zákazu kont-
roluje. Navíc firmy mohou stále na zvířatech tes-
tovat a prodávat výrobky v jiných částech světa. 
Společnosti s certifikátem HCS/HHPS nesmí 
testovat nikde na světě a trhu některých zemí 
(např. Číny) se kvůli tomu musí vzdát. Ve fir-
mách s těmito certifikáty také probíhají pravi-
delné nezávislé audity, které kontrolují dodržo-
vání všech pravidel. Proto stále doporučujeme 
upřednostňovat značky s HCS, byť to již není tak 
zásadní jako dříve.

Certifikát pro prostředky pro domácnost 
(HHPS) je ovšem důležitý stále stejně, protože tes-
tování těchto výrobků (i jejich složek) na zvířatech je 
stále legální.

Aktualizovaný seznam značek s HCS a HHPS 
najdete na www.netestovanonazviratech.cz. Máte-li 
zájem o tištěný seznam, navštivte naše infocentra 
nebo si napište na info@svobodazvirat.cz.

Připravila: Barbora Bartušková Večlová 
(pokusy@svobodazvirat.cz)

KAMpAň
Za nahrazení pokusů na zvířatech
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Zákaz dovozu kosmetiky testované 
na zvířatech v Indii

Indická vláda v říjnu oznámila zákaz dovozu 
kosmetiky testované na zvířatech. Tento krok 
navazuje na evropský zákaz dovozu a prodeje 

kosmetiky testované na zvířatech z roku 2013 
a také na indický národní zákaz používání zvířat 
pro testování kosmetických přípravků.

Miliony zvířat tak budou zachráněny před oslepnu-
tím, otrávením a zabitím v krutých a hlavně zbyteč-
ných testech výrobků prodávaných v Indii. Zákon 
vstoupil v platnost 13. listopadu 2014.

Společnosti,  které  budou  v  Indii  nyní 
prodávat kosmetiku, nesmí tyto výrobky tes-
tovat na zvířatech ani v  jiných zemích. Tímto 
krokem se Indie připojuje k Evropské unii a Izraeli, 
kde již zákaz prodeje kosmetiky testované na zví-
řatech platí.

Seznam značek netestujících 
na zvířatech

V listopadu jsme vydali aktualizovanou verzi 
seznamu značek s certifikáty Humánní 
kosmetický standard (HCS) a Humánní 

standard pro prostředky pro domácnost (HHpS). 
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byla  uzavřena  v  roce  2001, taktéž kvůli příliš 
přísným podmínkám pro chov zvířat. V současné 
době zde existují pouze farmy s chovem norků, 
kterých je kolem 70.

Také v České republice již zbývá jen jedna 
farma s chovem činčil, která též pravděpodobně 
nesplňuje standardy dané příslušnou vyhláškou 
(situaci bedlivě monitorujeme), jejíž nová pravidla 
nabyla účinnosti koncem loňského roku. Kromě 
toho se u nás nachází dalších přibližně 10 farem 
s chovem lišek a norků.

Zachraňme Kimiho!

Svoboda zvířat se zapojila do mezinárodní 
kampaně vedené německou organizací 
na ochranu zvířat Vier pfoten. Cílem projektu 

bylo za pomoci veřejnosti přesvědčit společnost 
Burberry, aby přestala prodávat pravé kožešiny.

Smutným „symbolem“ se stal lišák Kimi, který 
(stejně jako statisíce dalších tzv. kožešinových zví-

Kožešinový průmysl ve Švédsku

poslední kožešinová farma s chovem činčil, 
která ve Švédsku fungovala 50 let, byla 
na podzim letošního roku nucena ukončit 

svoji činnost, protože nesplňovala podmínky pro 
chov těchto zvířat dané novou vyhláškou.

Příkaz k uzavření byl vydán na základě výsledků 
neohlášené inspekce, při níž byly zjištěny vážné 
nedostatky. Všech 243 činčil nacházejících se 
na farmě bylo předáno místní organizaci 
na ochranu zvířat Djurrättsalliansen, která zajistila 
jejich další umístění.

Podobná situace panuje ve Švédsku ohledně 
farem s chovem lišek. Poslední  liščí farma zde 

řat) prožil svůj krátký život v nevyhovujících podmín-
kách na jedné z finských kožešinových farem. Právě 
odsud totiž firma Burberry odebírá kožešiny pro své 
kolekce. V době uzávěrky (polovina listopadu) ode-
slalo z webu www.befurfree.org protestní e-maily 
přes 248 000 lidí z celé Evropy, kampaň nicméně 
stále pokračuje. O výsledku Vás budeme informovat 
v příštím čísle našeho zpravodaje.

Klesající prodej kožešin v Evropě

Zářijové aukce kožešin ve Finsku a Dánsku 
prokázaly strmý pád cen norkových kožešin 
ve srovnání s rokem 2013.

9www.svobodazvirat.cz
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KAMpAň
proti srsti

Lišák Kimi z mezinárodní kampaně Vier Pfoten
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Kopenhagen Fur snažila posílit strategicky cíle-
nou reklamou a organizováním módních přehlí-
dek. Podle čínských ochránců zvířat jsou však Číňané 
stále vzdělanější a povědomí o právech zvířat a jejich 
špatné životní pohodě v kožešinovém průmyslu je 
v této zemi stále rozšířenější. Mezi mladými Číňany už 
není nošení kožešin považováno za moderní.

Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alli-
ance),  jejíž členem je  i Svoboda zvířat, dlouho-
době  podporuje  celostátní  kampaně  v  Číně 
zaměřené  především  na  mladou  generaci. 
Ve více než 16 provinciích se každoročně koná 
přes 60 událostí v rámci kampaně No Fur China 
(Čína bez kožešin). Kampaň koordinuje ACTAsia for 
Animals, členská organizace Aliance za módu bez 
kožešin. Za účelem zvyšování povědomí o špatných 
podmínkách, v nichž jsou zvířata na kožešinových far-
mách chována, organizace velmi blízce spolupracuje 
s mnoha lokálními skupinami, vysokoškolskými stu-
denty a řadou čínských celebrit. Mezi další projekty, 
jejichž cílem je povzbudit zástupce módního průmy-
slu, aby ve svých návrzích přestali používat pravé 
kožešiny, jsou Fur Free Retailer (v ČR tento projekt 
funguje pod názvem Obchod bez kožešin) a Cruelty 
Free Fashion Show (módní přehlídky bez krutosti). 
Chování  čínských  spotřebitelů  je  čím  dál  více 
ovlivňováno  zájmem  o  životní  pohodu  zvířat 
a jeho dopady na evropský kožešnický průmysl mohou 
být mnohem závažnější, než se doposud myslelo.

Více informací o problematice tzv. kožešinových zví-
řat naleznete na www.protisrsti.cz.

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

Podpora koček v depozitech

Letošní podzim se dostalo Sekci na ochranu 
koček velké podpory jak ze strany členů 
Svobody zvířat, tak z řad veřejnosti. 

V září proběhlo v Plzni několik informačních stánků 
upozorňujících na problematiku opuštěných koček. 
V říjnu se konal 2. ročník fotografické výstavy 
„Kočky a lidé kolem nich očima fotografa Romana 

Průměrná cena kožešiny z norka klesla na finské 
aukci společnosti Saga Furs o 55 % a letošní pro-
dejní ceny firmy Kopenhagen Fur v Dánsku spadly 
o 40 %. Důvodem je i to, že luxusní produkty (jako 
kožešiny) již v Číně nejdou tolik na odbyt kvůli 
nárůstu protikorupčních opatření i stále silnějším 
kampaním na ochranu zvířat.

Na aukci společnosti Kopenhagen Fur, která 
se podílí zhruba na třetině dánského exportu 
do Číny, spadla v září průměrná cena kožešin 
na 34,65 EUR (oproti 76,90 EUR v září 2013). Pro-
dejní data finského aukčního domu Saga Furs uká-
zala ještě méně optimistický pohled pro kožešinový 
průmysl – kromě 55% poklesu cen norkových kože-
šin v posledním čtvrtletí ohlásila i 6% propad zisku. 
Bez dalšího zisku bude evropský kožešnický prů-
mysl muset přehodnotit své investice.

Jeho představitelé prohlašují, že současné sní-
žení prodejních cen kožešin z norka je zapříčiněno 
nečekaně mírnou zimou v Číně, která je největším 
dovozcem a zpracovatelem kožešin na světě. 
Ochránci zvířat však vnímají propad cen hlavně jako 
součást širšího čínského trendu. Jedním z důvodů je 
pravděpodobně i protikorupční kampaň iniciovaná 
čínskou vládou, která odrazuje zaměstnance veřejné 
služby a jejich vedení přijímat luxusní dárky (včetně 
kožešin). Kožešinovému průmyslu nenahrává ani 
skutečnost, že podle průzkumu Hurun Report budou 
Číňané i tento rok nakupovat méně luxusního zboží. 
Jedná se o čtvrtý po sobě jdoucí rok zaznamenáva-
jící tento trend, přičemž v roce 2013 klesly celkové 
výdaje čínských obyvatel o 15 %.

V  posledních  letech  byla  mezi  bohatými 
Číňany  kožešina  považována  za  symbol  spole-
čenského  statusu.  Tento  postoj  se  společnost 
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na ochranu koček
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Návštěvníkům těchto akcí nebyl osud koček 
v depozitech lhostejný a podpořili je finančně. Díky 
této nebývalé pomoci budou mít opuštěné kočky 
v našich depozitech v příštích měsících plné misky 
– mockrát děkujeme jak podporovatelům, tak foto-
grafům Romanovi Muchkovi a Markovi Jindřichovi 
a pořadatelům benefičního koncertu Koczcore.

Jak v zimě pomáhat  
kočkám bez domova
S příchodem zimy nastává pro opuštěné a tou-
lavé  kočky  velmi  těžké  období.  Zatímco kočky 
žijící v rodinách si hoví u teplých radiátorů, kočky 
bez domova živoří a strádají venku. Ve snaze přežít 
zimu bez větší újmy na zdraví vyhledávají otevřená 
okýnka do sklepů, vyhřívané garážní prostory, 
vstupy do podzemních kanálů, na venkově pak ote-
vřené seníky či chlévy. Ne každé kočce se však 
podaří najít teplé místo k přezimování, ta je pak 
nucena spokojit se s úkrytem pod větvemi jehlična-
tých stromů, škvírami ve zdivu nebo pod vstupními 
schody do domů. Tato situace určitě záviděníhodná 
není a ne vždy kočka za těchto okolností zimu pře-
žije. Povídačky o tom, že kočky díky svému kožichu 
vydrží všechno, nejsou pravdivé. Již  mráz  kolem 
-10°C je pro ně likvidační, nemohou-li se ales-
poň  na  chvíli  ohřát  nebo  sníst  něco  teplého. 
Právě proto je pomoc člověka nezbytná.

Prioritou je, aby kočka měla stálý přísun 
potravy a aby se měla kde zahřát. Setkáme-li se 
s kočkou nebo kočkami bez domova a rozhodneme 
se je krmit, pak je vhodné dávat jim jídlo vždy 
ve stejnou dobu a na stejné místo. Kočky si na tento 
režim rychle zvyknou, obvykle již čekají u misek – 
poté je možné jim dát i něco teplého, jako např. 

Muchky“,  zobrazující  kočky  z  našich  depozit 
hledající nový domov a členy Sekce na ochranu 
koček,  kteří  o  ně  pečují. Tuto výstavu si mohli 
zájemci prohlédnout v ateliéru pana Romana Muchky 
v Plzni. Na měsíc listopad se tato výstava přemístila 
do Městského muzea ve Zbirohu. Další událostí byl 
2.  ročník  benefičního  koncertu  tvrdší  muziky 
Koczcore, který bylo možné navštívit 25. října 
v plzeňském klubu Pohoda Music.

vývar nebo ohřátou konzervu. Kvalitními granulemi 
je vhodné krmit za všech okolností, protože nezmrz-
nou, můžeme je na krmném místě nechat, aby se 
nasytili i opozdilci. Čerstvá  voda  nesmí  nikdy 
chybět. Lepší je dávat krmení méně, ale kvalit-
ního,  protože  obsahuje  vše,  co  kočka  potře-
buje  –  tj.  bílkoviny,  vitamíny,  taurin  a  mine-
rální látky. Levná krmiva sice zaženou pocit hladu, 
ale živiny nedodají a jen zbytečně zatěžují trávicí 
trakt, protože jsou plné balastu. Vhodná jsou znač-
ková krmení. Krmné místo a misky je třeba udržovat 
v čistotě a staré zbytky vyhazovat.
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Vernisáž fotovýstavy „Kočky a lidé kolem nich 
očima fotografa Romana Muchky“
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Školní režim už je v plném proudu a ani naši 
noví lektoři v plzni nezahálí. Navštívili jsme 
2. ZŠ v plzni, kde se žáci dozvěděli o tom, 

v jakých průmyslových oblastech jsou využívána 
zvířata a že jejich život není tak veselý, jak nás 
často klamou reklamy v televizi. Žáci se naučili 
rozlišovat kosmetické i potravinářské produkty, 
které jsou šetrné jak k životnímu prostředí, tak 
i k životu našich němých přátel.

Některé ze zavedených programů jsme oživili 
o nová videa a prezentace. Nabídka programů se 
zatím nijak nezměnila. Na prvním stupni ZŠ se sna-
žíme žáky podporovat v zodpovědnosti a starostli-
vosti vůči „domácím mazlíčkům“. Každý, kdo chce 
mít doma nějaké zvířátko, by měl znát jeho základní 

Chcete-li poskytnout kočce úkryt před nepřízní 
počasí, obstarejte jí polystyrenový domeček. Buď ho 
můžete vyrobit sami, nebo lze koupit polystyrenový 
přepravní box, který obalíte černým igelitem a vyste-
lete senem. Vstupní otvor přibližně o průměru 
13–14 cm je lepší vyříznout na boku (vznikne tím 
větší plocha chráněná před chladem) asi ve výšce 
18 cm. Chcete-li domeček vyrobit sami, obstarejte si 
kartonovou krabici velikosti 50x40x40cm (pro dvě 
kočky o 10 cm širší) a dvě polystyrenové desky tlusté 
2 cm, nařežte je a vnitřek jimi vyložte, do spodní části 
umístěte 2 desky na sebe. Otvor vykrojte opět 
na boku ve stejné výšce, bedýnku obalte černým ige-
litem, pevně přelepte a vystelte senem. Seno občas 
vyměňte. Domeček je třeba umístit na suchém, skry-
tém a před větrem chráněném místě. Po zimě pak 
bedýnku spalte nebo umyjte a vydezinfikujte.

Pokud se Vám podaří kočky odčervit, velmi 
jim pomůžete. Kočkám můžete podle situace pomá-
hat i jinak – např. tím, že je pustíte do prázdného 
teplého sklepa. Je-li kočka zraněná, zavolejte měst-
skou policii (tel. č. 156) nebo ji sami odvezte k vete-
rináři, příp. si ji vezměte v kritickém období domů.

Vhodný je i finanční příspěvek některé 
z ochranářských organizací. Sekce na ochranu 
koček pomáhá dlouhodobě toulavým kočkám – 
pomoci můžete nejen finančně (peníze budou pou-
žity na krmiva nebo na veterinární péči), ale i adopcí 
koček z našich depozit.

Na  závěr  bych  ráda  použila  výrok  Arthura 
Schopenhauera: „Soucit je základ morálky“.

Připravila: Naděžda Svobodová 
(info@kocici.cz)

potřeby. Druhý stupeň ZŠ už je více zaměřen na pro-
blematiku tzv. hospodářských zvířat. To ale roz-
hodně neznamená, že by se jednalo pouze o před-
nášku odříkanou lektorem. Žáci pomocí aktivit sami 
docházejí k uvědomění si daného problému.

Nově nabízíme ekovýchovné hodiny také 
v Praze.

Další informace najdete na stránkách www.svobo-
dazvirat.cz/kampane/ekologicka-vychova.htm (zde 
naleznete i objednávkový formulář). Sledovat naši 
činnost můžete také na Facebooku www.facebook.
com/ekologickavychova.

Připravila: Miroslava Verešová 
(ekovychova@svobodazvirat.cz)
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Stávám se
veganem

Na podzim tohoto roku vydalo 
nakladatelství Grada v češtině knihu 
Ruedigera Dahlkeho Stávám se 

veganem – 4týdenní program pro zdravý 
a dlouhý život.

Kniha je rozdělena do 2 hlavních částí: Teorie 
a Praxe. V teoretické části se autor z nejrůzněj-
ších hledisek zabývá veganským životním stylem. 
Upozorňuje na zdravotní rizika, které přináší kon-
zumace živočišných produktů, a naopak vyzdvi-
huje přínos čistě rostlinné stravy pro lidské zdraví 
(např. nižší riziko vzniku některých onkologických 
onemocnění, zlepšení funkce imunitního sys-
tému, nižší riziko obezity a cukrovky 2. typu). 
Dahlke se také věnuje etickým aspektům stravy. 
Vedle nepopiratelného utrpení samotných hospo-
dářských zvířat upozorňuje i na fakt, že vysoká 
konzumace masa v euroamerické oblasti zhor-
šuje hladomor v zemích třetího světa. Dotýká se 
i podílu chovu hospodářských zvířat na klimatic-
kých změnách.

V praktické části jsou stručně představeny 
veganské alternativy konvenčních živočišných 
potravin. Následuje 4týdenní program veganské 
výživy s recepty 3 profesionálních veganských 
kuchařů.

Dr. Ruediger Dahlke (*1951) je lékař a psycho-
terapeut německého původu, který je považo-
ván za zakladatele psychosomatické medicíny. 
V roce 2012 založil poblíž rakouského Grazu 
léčebně-vzdělávací centrum TamanGa. Je autorem 
více než 40 knih – např. Nemoc jako řeč duše či 
Princip stínu.

Kniha je vhodná především jako stručný 
průvodce pro začínající vegany nebo vegetariány, 
ale inspiraci a zajímavé informace zde naleznou 
i všichni ostatní. Brzy bude možné tuto knihu 
zakoupit v našem e-shopu.

Připravila: Lenka Hecová 
(lenka.hecova@svobodazvirat.cz)
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barefoot obuv

www.ahinsashoes.cz

100% vegan
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4 PL rajčatové passaty
20 g piniových semínek
2 hrsti rukoly

Postup
Zeleninový vývar nalijte do hrnce a promíchejte se 
solí a sojovou omáčku. Přiveďte k varu, ihned přimí-
chejte oregano a polentu důkladně promíchejte 
vařečkou. Ještě jednou přiveďte k varu, sejměte 
hrnec z plotýnky a polentu nechte za častého míchání 
10 minut nabobtnat. Hmotu rovnoměrně naneste 
na plech na pečení a nechte 10 minut ztuhnout.

Polentová pizza s rukolou a rajčaty

Ingredience (2 porce)
600 g polenty
1,5 l zeleninového vývaru
1 ČL soli
2 PL sojové omáčky
4 PL sušeného oregana
10–12 cherry rajčat
5 žampionů
1 malá cuketa
10 černých oliv (bez pecky)

Troubu předehřejte na 180°C. Cherry rajčata 
omyjte. Houby očistěte a cuketu omyjte. Rajčata, 
houby, cukety a olivy nakrájejte na proužky. Rajča-
tovou passatu naneste na polentovou pizzu 
a obložte plátky rajčat a cuket. Posypte olivami.

V pánvi bez tuku opražte piniová semínka 
a nasypte na pizzu. Na střední příčce trouby nechte 
asi 15 minut upéct. Rukolu přeberte, omyjte, osušte 
a volně položte na horkou pizzu. Polentovou pizzu 
nakrájejte na kousky a podávejte.

Zpravodaj Svobody zvířat IV / 201414
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Pampeliškovo-bramborový 
salát s tofu-tyčinkami

Ingredience (2 porce)
500 g nemoučnatých brambor
2 cibule
3 kyselé okurky
2 kyselejší jablka
1 řapíkatý celer
120 ml olivového oleje
35 ml balzamikového octa (bílého)
1–2 ČL hořčice
2 ČL třešňové marmelády
10 kuliček černého pepře
200 ml zeleninového vývaru
6 stonků hladké petrželky
150 g uzeného tofu
2 silnější mrkve
10 listů pampelišky (případně rukoly 
nebo špenátu)

Postup
Brambory dejte do hrnce, zalijte 
vodou a osolte. Povařte asi 25 minut, 
poté přeceďte přes síto. Ještě teplé 
oloupejte a nakrájejte na plátky. 
Cibule oloupejte a nadrobno nakrá-
jejte. Kyselé okurky nadrobno nakrá-
jejte. Jablka oloupejte, odstraňte 
jádřince a dužninu nakrájejte na kos-
tičky. Celer omyjte, podélně roz-
krojte a také nadrobno nakrájejte. 
Vše smíchejte ve velké misce.

Na marinádu dejte do vyšší 
nádoby 100 ml oleje, balzamikový 

ocet, hořčici, marmeládu, pepř 
a vývar a tyčovým mixérem rozmi-
xujte. Osolte a přidejte trochu balza-
mikového octa. Polovinu marinády 
přimíchejte k bramborám a nechte 
asi 15 minut stát.

Petrželku omyjte, osušte, lístky 
otrhejte a najemno nasekejte. Stonky 
dejte na 2 minuty do hrnce s vařící 
vodou, aby byly jemnější. Tofu nakrá-
jejte na kostičky o velikosti asi 1 cm. 
Mrkve omyjte, oloupejte a také 
nakrájejte na kostičku o velikosti 
1 cm. Na stonek petržele navlékejte 
vždy střídavě kostičky tofu a kostičky 
mrkve a stonkem petržele svažte 
dohromady 4 kostičky. Na pánvi roze-
hřejte 2 PL oleje a tyčinky z tofu 
a mrkve na něm asi 3 minuty opé-
kejte. Vyjměte a nechte okapat tuk 
na papírové utěrce.

Pampelišku přeberte, omyjte 
a osušte. Zbylou marinádu rozmi-
xujte tyčovým mixérem a nalijte 
na salát. S pampeliškou a petržel-
kou opatrně přimíchejte k brambo-
rovému salátu.

Pampel iškovo-bramborový 
salát naservírujte na dva talíře 
a podávejte s tofu tyčinkami.

Zdroj: DAHLKE Ruediger. 
Stávám se veganem – 4týdenní 

program pro zdravý a dlouhý 
život. Praha: Grada, 2014.
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Distribuce Svobody zvířat
Nákupem výrobků z našeho e-shopu podpoříte čin-
nost naší organizace. Další výrobky naleznete 
na www.svobodazvirat.cz (pro členy SZ 10% sleva 
na všechno prodejní zboží).

Podpořte prosím naši práci a pomozte 
nám chránit zvířata!
Staňte se i Vy dobrovolníkem, členem či dárcem 
Svobody zvířat a chraňte s námi zvířata před kru-
tostí! Čím více nás bude, tím efektivněji a rychleji 
můžeme měnit svět k lepšímu.

Za jakoukoli formu podpory moc děkujeme!

Staňte se dobrovolníkem
Dobrovolnická činnost a Svoboda zvířat jdou ruku 
v ruce od samého počátku. Bez lidí, kteří se rozhodli 
investovat svoji energii a čas do ochrany zvířat 
bychom nedokázali ani zlomek toho, co máme 
úspěšně za sebou.

Dobrovolníci Svobody zvířat se zúčastňují 
infostánků, jezdí s námi na hudební festivaly, pořá-
dají protestní akce, sbírají podpisy pod petice, ale 
pomáhají nám i s grafikou, překlady, korekturami, 
psaním článků či jinou administrativou. Jinými slovy 
– možností, jak se zapojit, je celá řada a každý si 
u nás přijde na své.

Pokud Vás láká dobrovolnická činnost, 
napište nám na dobrovolnici@svobodazvirat.cz.

Členství ve Svobodě zvířat
Naši členové a členky jsou pravidelně informováni 
o novinkách z oblasti ochrany zvířat, dostávají nej-
novější informační materiály, jsou zváni na speciální 

akce či přednášky a navíc mají i slevu v našem 
e-shopu.

Roční členství přitom stojí pouze 360 Kč. 
Bližší informace o členství a registrační formulář 
naleznete na www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/
stante-se-clenem.htm. Členství je také možno daro-
vat – o dárkovou poukázku si stačí napsat na e-mail 
clenstvi@svobodazvirat.cz.

Rozšiřte naši členskou základnu a učiňte Svo-
bodu zvířat ještě mnohem silnější!

Staňte se dárcem
Naši činnost můžete podpořit také finančně. Nej-
vhodnější formou je nastavení trvalého příkazu 
z Vašeho účtu na jakoukoli částku. Tak nás můžete 
podporovat pravidelně a nebude Vás to stát žádné 
úsilí. Svobodě zvířat to navíc pomůže dlouhodoběji 
plánovat naši činnost. Zaslat se dá i jakýkoli jedno-
rázový dar. To vše na účet 235379860/0300. Při-
spět můžete i přes PaySec či pomocí platební karty.

Svoboda zvířat je z více než 90 % závislá 
na podpoře individuálních dárců.

DMS pro Svobodu zvířat
Svobodě zvířat můžete pomoci 
také odesláním dárcovské SMS 
ve tvaru DMS SVOBODAZVIRAT 
na telefonní číslo 87 777. Cena 
DMS je 30 Kč. Přispívat můžete také 
pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí 
odeslat SMS ve tvaru DMS ROK SVOBODAZVIRAT 
na číslo 87 777 a každý měsíc po dobu jednoho 
roku Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. 
Více na www.darcovskasms.cz.

Chcete být pravidelně informováni 
o činnosti Svobody zvířat?
Zašlete svoji e-mailovou adresu na info@svoboda- 
zvirat.cz a my Vám budeme zdarma každý měsíc 
zasílat novinky z naší činnosti i ze světa zvířat.

Aktuální informace o našich aktivitách můžete 
sledovat i na Facebooku (www.facebook.com/ 
Svobodazvirat).

Infocentra Svobody zvířat

Infocentrum Praha
Adresa: Bořivojova 108, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 777 835 651
Hodiny pro veřejnost: 
úterý a čtvrtek 12,00–18,00 hodin
E-mail: infocentrum@svobodazvirat.cz

Infocentrum Plzeň
Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Telefon: +420 377 444 084
Hodiny pro veřejnost: 
úterý 9,30–13,30 hodin nebo 
po telefonické domluvě
E-mail: info@svobodazvirat.cz

Nabízíme informace a poradenství v oblasti ochrany 
zvířat (pokusy na zvířatech, zodpovědné spotřebitel-
ství, tzv. kožešinová zvířata, ochrana koček a hospo-
dářských zvířat, právní předpisy v ochraně zvířat). 
Dále si můžete půjčit literaturu, vybrat z desítek 
informačních materiálů, nakoupit benefiční a propa-
gační předměty a v neposlední řadě se můžete 
zapojit do ochrany zvířat.
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