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Vážení příznivci ochrany zvířat,

Svoboda zvířat (SZ) je nevládní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat fungující v České republice 21 let. 
V roce 2014 tomu bylo již 20 let, kdy tato organizace začala působit na poli ochrany zvířat. A protože bylo co slavit, 
věnovali jsme tomuto výročí speciální narozeninovou kampaň. Svoboda zvířat je nejstarší českou organizací na ochranu práv zvířat 
a za dobu své existence dosáhla mnoha úspěchů a zachránila mnoho zvířecích životů. Tyto výsledky (např. zákaz testování kosmetiky 
na zvířatech v ČR nebo zákaz obchodování s tuleními výrobky v EU a další) jsme si v loňském roce připomněli v rámci výše zmiňované 
kampaně s názvem Zvířata slaví. Kromě toho jsme se v průběhu roku i nadále věnovali vybraným tématům ochrany zvířat – 
především problematice tzv. kožešinových zvířat a pokusů na zvířatech. 
Na následujících stránkách Vám přiblížíme podrobnosti o činnosti v rámci jednotlivých kampaní a projektů.
Nic z toho, o čem se v této zprávě dočtete, by se nestalo bez našich věrných podporovatelů a přispěvatelů. Velký dík patří nejenom 
jim, ale také všem dobrovolníkům a pracovníkům Svobody zvířat, kteří se v uplynulých 20 letech rozhodli věnovat část svého života 
ochraně zvířat. Bez Vás by naše organizace nemohla fungovat! Děkujeme.

LUCIE MORAVCOVÁ, předsedkyně Svobody zvířat

úvodní slovo
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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.
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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, za nahrazení pokusů na zvířatech a za zákaz vystupování divokých zvířat v cirkusech. 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 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 FFA (Aliance za módu bez kožešin), ENDCAP (Evropská síť za ukončení držení volně žijících zvířat v zajetí) a ECEAE (Evropské 
koalice za ukončení pokusů na zvířatech). Vedle těchto organizací spolupracuje s mnoha dalšími zahraničními partnery z Evropy (WSPA, 
RSPCA, InterNICHE, VIVA) i USA (HSUS, PETA). SZ se také snaží o diskuzi a spolupráci se státními orgány ochrany zvířat – Ústřední komisí 
pro ochranu zvířat, Státní veterinární správou, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí.

Zhruba 68 % příjmů představují dary od drobných dárců a členské příspěvky. Přibližně 1 % tvoří granty, které jsou většinou určeny pro 
Sekci na ochranu koček. Zbytek získává SZ z prodeje propagačních předmětů a z organizování benefičních akcí. SZ nepřijímá peníze 
od firem, které profitují z využívání zvířat.

V průběhu své jednadvacetileté existence zaznamenala SZ řadu úspěchů. Patří mezi ně např. prosazení zákazu testování kosmetiky a jejích 
složek na zvířatech v ČR, uzavření několika kožešinových farem, podíl na prosazení zákazu dovozu a prodeje psích a kočičích kožešin v EU 
či zákazu uvádění výrobků z tuleňů na trh v EU. Avšak největším úspěchem, který v oblasti ochrany zvířat SZ pozoruje, je posun veřejnosti 
ve smyslu vnímání zvířat jako cítících plnohodnotných bytostí.
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kampaň proTI srsti
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Na začátku roku jsme se zaměřili na činnost Evropského informačního střediska kožešnického průmyslu, 
které v lednu uspořádalo historicky největší akci zaměřenou na propagaci kožešin v Evropském 
parlamentu. Europoslancům jsme samozřejmě zprostředkovali také druhou stranu mince – například 
v podobě dokumentu nazvaného Fakta o produkci kožešin.

Kromě jiného jsme monitorovali kožešinové farmy, kterých v tomto roce bylo na území ČR evidováno 
11 (oproti roku 2013 došlo již tradičně k poklesu jejich výskytu). Českou veřejnost jsme také pravidelně 
informovali o vývoji v oblasti ochrany tzv. kožešinových zvířat v zahraničí. K naší radosti jsme mohli 
přinést zprávu například o tom, že ve Švédsku byla uzavřena poslední farma s chovem činčil.

Nabízeli jsme občanům též možnost, jak se do ochrany tzv. kožešinových zvířat zapojit. Mimo jiné jsme 
se koncem roku přidali k mezinárodní kampani spřátelené organizace Vier Pfoten z názvem „Zachraňte 
Kimiho“, v rámci níž měla veřejnost možnost vyvinout nátlak na společnost Burberry a požadovat, aby 
přestala používat pravé kožešiny. Kimi je lišák, který žije na finské kožešinové farmě, odkud Burberry 
kožešiny odebírá.

Problematiku tzv. kožešinových zvířat se nám podařilo prosadit do několika významných médií. 
S přednáškou na toto téma jsme dorazili například na VeganFest do Brna a uspořádali jsme i několik 
informačních stánků.

Také v roce 2014 jsme zůstali aktivním členem celosvětové koalice na ochranu nejen tzv. kožešinových 
zvířat Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alliance, FFA). Společně jsme například shromáždili 
a zveřejnili průzkumy veřejného mínění odrážející postoje občanů 10 evropských zemí ke kožešinám. 
Ve všech sledovaných státech většina dotázaných vyjádřila nesouhlas s chovem a zabíjením zvířat 
kvůli kožešinám.
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Významným bodem se v tomto roce stala také spolupráce s firmou LUSH, která ve svém pražském obchodě prodávala benefiční tělové 
krémy Charity Pot, jejichž výtěžek byl věnován na kampaň Proti srsti. Kromě finanční podpory se tak velkou měrou zasadila i o šíření 
tématu mezi českou veřejnost.
V listopadu jsme nezapomněli na oslavu Světového dne bez kožešin, k němuž jsme se tentokrát rozhodli připojit speciální virtuální 
kampaní, která na problematiku zabíjení tzv. kožešinových zvířat upozorňovala především prostřednictvím sociálních sítí. Naši dobrovolníci 
však nelenili a vyšli také do ulic v různých městech, aby lidem nabízeli letáčky informující o této problematice.
Cílem kampaně „Proti srsti“, kterou Svoboda zvířat vede již od roku 1999, je prosadit zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České 
republice a snížit prodejnost pravých kožešin.

OBCHOD BEZ KOŽEŠIN
Rok 2014 byl pro projekt Obchod bez kožešin velmi úspěšným. Nejprve se do něj zapojila společnost Inditex, která patří mezi největší 
světové módní prodejce. Na 6 000 obchodů (např. značky Zara, MassimoDutti, Bershka či Stradivarius) se tak připojilo k 100% 
„bezkožešinové“ politice.
V březnu jsme v Obchodu bez kožešin přivítali nového partnera programu – měsíčník pro milovníky psů a koček Haf&Mňau a společnost 
Ahinsa Shoes, která vyrábí etickou a veganskou barefoot obuv.
Na konci roku se pak k etickým společnostem připojili další obchodní giganti: Kaufland, Lidl a Bestseller.
V průběhu roku jsme samozřejmě aktualizovali jak elektronickou verzi bezkožešinových obchodníků na webu www.obchodbezkozesin.cz, 
tak také jeho tištěnou podobu.
Obchod bez kožešin (Fur Free Retailer, FFR) je mezinárodní program, který byl zahájen v rámci Aliance za módu bez kožešin v roce 
2006 a jejž Svoboda zvířat od jeho počátku v České republice koordinuje. Pro účast v tomto programu jsou oslovováni prodejci, návrháři 
a výrobci oděvů a doplňků, kteří se díky projektu mohou připojit k mezinárodní síti firem odmítajících kožešinovou módu.

WEBOVÉ STRÁNKY:
www.protisrsti.cz
www.obchodbezkozesin.cz
www.ukaztetovlade.cz

FACEBOOKOVÉ STRÁNKY:
www.facebook.com/PeticezazakazchovukozesinovychzviratvCR
www.facebook.com/Obchodbezkozesin

KONTAKT:
info@protisrsti.cz

08



Kampaň
Za nahrazení pokusů na zvířatech
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V RÁMCI KAMPANĚ ZA NAHRAZENÍ POKUSŮ NA ZVÍŘATECH VEDE SVOBODA ZVÍŘAT 
TŘI SAMOSTATNÉ PROJEKTY:

• OBĚTI KRÁSY – proti testování kosmetiky a prostředků pro domácnost na zvířatech
• HUMÁNNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – za nahrazení pokusů na zvířatech ve vzdělávání
• NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÍ – za zákaz pokusů na primátech v EU

Na projektech spolupracujeme s Evropskou koalicí za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), 
jíž je Svoboda zvířat členem, a s InterNICHE (Mezinárodní sítí pro humánní vzdělávání), 
partnerskou organizací Svobody zvířat. Dále jsme partnerem Cruelty Free International – 
organizace usilující o ukončení testování kosmetiky na zvířatech ve všech zemích světa.

V roce 2014 jsme pokračovali v informování veřejnosti o aktuální situaci v oblasti testování 
kosmetiky a dalších výrobků na zvířatech a vydali jsme novou verzi seznamu značek 
netestovaných na zvířatech.

Podíleli jsme se na průzkumu Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech, jehož cílem 
bylo zjistit, jak členské státy EU podporují alternativní metody k pokusům na zvířatech. Zjistili 
jsme, že ČR stejně jako mnohé další země alternativní metody nijak nepodporuje. O výsledku 
jsme vydali tiskovou zprávu a chystáme další kroky.

Zveřejnili jsme informace o zcela zbytečných pokusech na zvířatech, které proběhly v nedávných 
letech v Evropě. O jednom z experimentů následně informovala slovenská televize Joj, součástí 
reportáže byl i rozhovor s Barborou Bartuškovou Večlovou ze Svobody zvířat.
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Před volbami do Evropského parlamentu jsme oslovili všechny kandidující politické strany 
s prosbou o vyjádření názoru na návrhy omezující pokusy na zvířatech a jejich odpovědi 
zveřejnili. Lidé tak při rozhodování mohli zohlednit i postoje politiků k ochraně zvířat.

V červnu jsme se připojili ke každoročnímu celoevropskému týdnu akcí proti testování Botoxu 
na zvířatech. K tomu dochází, ačkoli je již několik let k dispozici schválená metoda bez zvířat 
a jeden z výrobců ji již úspěšně používá. Naším cílem je, aby se připojili i ostatní.

Na konci června jsme také zorganizovali protestní akci před pražským sídlem společnosti 
Air France, která jako jediná evropská společnost stále přepravuje primáty do laboratoří. 
Lidé zde měli možnost podepsat petici proti praktikám této společnosti.

Podíleli jsme se na organizaci 9. Světového kongresu o alternativách k pokusům na zvířatech 
a po celou dobu trvání akce jsme zde měli informační stánek. Spolupracovali jsme i na reportáži 
ČT a dalších médií o kongresu.

WEBOVÉ STRÁNKY:
www.pokusynazviratech.cz
www.netestovanonazviratech.cz

KONTAKT:
pokusy@svobodazvirat.cz
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kampaň cirkusy 
bez zvířat
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Na základě podnětu naší podporovatelky jsme podali žádost Krajské veterinární správě o kontrolu cirkusu Berosini. 
Podporovatelka popsala, že jsou v tomto cirkuse lvi drženi ve velkém počtu v příliš malých klecích, bez možnosti schovat se před 
nevlídným počasím atd.Veterinární správa při kontrole opravdu zjistila porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, a řešila tento problém v souladu se zákonem.

O problematice chovu zvířat v cirkusech hovořila v červnu v Českém rozhlase Anastasie Molozina, koordinátorka kampaně 
Cirkusy bez zvířat.

I v průběhu roku 2014 pokračovala virtuální petice, v rámci které má kdokoliv možnost se vyfotografovat s nápisem 
Chci cirkusy bez zvířat – fotografie je posléze umístěna do galerie na webových stránkách kampaně. Pokračovali jsme 
i v osvětě veřejnosti jak na informačních stáncích, tak prostřednictvím internetu či distribuce letáčků s touto tematikou.

WEBOVÉ STRÁNKY:
www.cirkusybezzvirat.cz

FACEBOOKOVÉ STRÁNKY:
www.facebook.com/cirkusybezzvirat

KONTAKT:
cirkusy@svobodazvirat.cz
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Rok 2014 byl ve znamení zvýšené aktivity všech členů Sekce na ochranu koček, neboť díky příznivému 
počasí se narodilo mimořádně velké množství koťat. Mnohá z nich jsme pak opuštěná a potřebná 
naší pomoci nalézali, odchytávali a umísťovali do depozit.

Pro větší přehlednost rozdělujeme svou činnost do tří oblastí:
• průběžná rutinní činnost
• jednorázové aktivity
• nové aktivity

PRŮBĚŽNÁ RUTINNÍ ČINNOST:
Spadá sem každodenní práce spojená s provozem depozit, kde jsou soustředěny kočky, které vyžadují naši pomoc. Depozita jsou naše 
domácnosti, kde jsou kočky opatrovány, ošetřovány a navykány na soužití s lidmi. V loňském roce prošlo těmito depozity 107 koček, z toho 
54 bylo adoptováno – tj. prostřednictvím našich webových a facebookových stránek či různých inzerátů a vývěsek jsme pro ně našli nový 
domov. Do nových domovů předáváme kočky zdravé, pravidelně odčervované, naočkované a v případě koček starších osmi měsíců 
i vykastrované.

K pravidelným aktivitám dále patří opatřování krmiva, steliva, návštěvy veterináře a obstarávání finančních prostředků k tomu potřebných.
Nezanedbáváme ani kočky žijící venku. Těm se snažíme život usnadnit tím, že je krmíme a instalujeme pro ně zateplené přístřešky 
(7 domečků v roce 2014).

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY:
Tyto aktivity jsou zaměřeny především na prezentaci naší práce, osvětovou činnost a získávání finanční podpory. 
Uspořádali jsme 4 infostánky spojené s finanční sbírkou na provoz depozit a ošetřování koček.

Na dvou výstavách fotografií jsme představili 40 koček z našich depozit, a tím je i nabídli veřejnosti k osvojení. Ve dnech 24. a 25. října to byla 
výstava „Kočky a lidé kolem nich“ v prostorách iAtelier.cz v Perlové ulici v Plzni, v listopadu pak byla tato výstava přestěhována do Zbirohu.
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Zúčastnili jsme se internetové vánoční a velikonoční darovací akce Strom splněných kočičích přání (více na www.kociciprani.cz). 
Uspořádali jsme dvě internetové aukce na získání peněz na složitou operaci jedné kočky a druhou na kastrace koček.

Koncem roku odvysílala ČT 2 pořad „Chcete mě“ s reportáží zaměřenou na aktivity naší organizace. 
Diváci tak měli možnost nahlédnout do našich depozit a blíže poznat naši práci.

Během roku 2014 jsme provedli více než 20 odchytů v 7 různých plzeňských lokalitách.

NOVÉ AKTIVITY:
V roce 2014 jsme nově začali pomáhat mimoplzeňským ochráncům, krmičům a příznivcům koček ve Zbirohu, Horušanech a Klatovech. 
Zbirožské ochránce podporujeme materiálně i finančně, věnovali jsme jim klece na izolaci koček v době karantény a ve spolupráci s nimi 
jsme ve Zbirohu uspořádali výstavu fotografií koček z našich depozit. V Horušanech jsme provedli několik odchytů toulavých koček 
za účelem kastrací. Klatovským ochráncům, kteří již založili spolek, pomáháme především v oblasti administrativy.

K novým aktivitám patří i osvětová činnost spočívající v tisku a šíření informačních letáků s tematikou jak správně pečovat o kočky, 
o potřebě provádět kastrace a očkování a nezbytnosti občasných veterinárních prohlídek koček. Osvětové činnosti v oblasti péče o kočky 
jsme se také věnovali v pěti článcích uveřejněných v tisku – např. Léky nebezpečné pro kočky, Jak pomáhat kočkám v zimě, Ochranářské 
organizace a jejich činnost apod.

Veškerá činnost Sekce na ochranu koček leží na bedrech 19 kmenových členů, kterým v případě potřeby pomáhá 6 externistů a studenti. 
Naše aktivity je možné provádět díky dárcům a městským úřadům Plzně 1, 2, a 3 – všem za finanční podporu děkujeme.

WEBOVÉ STRÁNKY:
www.kocici.cz

KONTAKT:
info@kocici.cz

FACEBOOKOVÉ STRÁNKY:
www.facebook.com/kocky.svobodazvirat.plzen
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V naší nabídce ekovýchovných programů je možné si vybrat mezi programy pro 1. i 2. stupeň ZŠ. Pro 1. stupeň jsou v nabídce tyto 
programy: „Zvířátka u nás doma aneb umíme se o ně starat“, „Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam žije“, „Zvířátka a zábava aneb 
chodíte do cirkusu a zoo“. Žáci na 2. stupni se mohli seznámit s těmito tématy: „Zvířata na farmě“, „Zvířata v cirkusech a zoo“, 
„Zvířata a průmysl“. Odučeno bylo celkem 74 výukových hodin.

Nejoblíbenějšími programy se v roce 2014 staly „Zvířátka u nás doma aneb umíme se o ně starat“ na 1. stupni 
a „Zvířata a zábava“ na 2. stupni.

V průběhu roku 2014 jsme oslovili několik nových škol. Nejen že jsme vytvořili kontakty s novými školami v Plzeňském kraji, ale také jsme 
rozšířili naše lektorské řady o dvě nové kolegyně. Proběhla také příprava na výuku ekovýchovných programů v Praze, kde, jak doufáme, brzy 
oslovíme některé další základní školy. Těší nás, že jsme se opět mohli podílet na výchově žáků a podpořit v nich empatii vůči živým tvorům.

Cena programů je 20 Kč za žáka. Celý program trvá 90 min, ale je možno ho upravit podle potřeb konkrétní třídy.

Na podzim roku 2014 jste nás mohli slyšet na vlnách rádia Junior či Český rozhlas 2, kde jsme si s moderátorem a hercem Petrem Vackem 
povídali o tom, jak se starat o „domácí mazlíčky“.

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

WEBOVÉ STRÁNKY:
www.svobodazvirat.cz/kampane/ekologicka‑vychova.htm

KONTAKT:
ekovychova@svobodazvirat.cz

FACEBOOKOVÉ STRÁNKY:
www.facebook.com/ekologickavychova
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Další události
ve Svobodě zvířat
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KAMPAŇ ZVÍŘATA SLAVÍ

V dubnu 2014 jsme spustili kampaň Zvířata slaví, která měla za úkol upozornit 
na vše, co se nám podařilo za 20 let naší existence dosáhnout, poděkovat všem 
současným i bývalým pracovníkům SZ a motivovat nové lidi k zapojení se 
do ochrany zvířat.

Zahájení kampaně proběhlo v Praze na Florenci. Na kolemjdoucí čekali vedle 
tradičního infostánku aktivisté v maskách zvířat a ochutnávka veganských jídel. 
Zároveň jsme spustili nový web www.zvirataslavi.cz, na němž se návštěvníci 
vtipnou formou dozvěděli o pokrocích v ochraně zvířat posledních let. V rámci 
kampaně jsme uspořádali několik informačních stánků a vyrobili novou putovní 
výstavu, kterou je možné si zdarma zapůjčit k umístění do vhodných prostor. 
Kampaň podpořilo několik slavných osobností – např. Marta Kubišová, 
Barbora Hrzánová, Petra Černocká nebo Pavel Vítek.

Vyvrcholením kampaně byl Narozeninový večírek Svobody zvířat v pražském 
klubu Rock café na začátku října. Na návštěvníky čekal bohatý program v podobě 
vystoupení moderního tance se zvířecí tématikou, artisty z novodobého cirkusu bez 
zvířat a kapely The Chancers, Just For Being, Esazlesa a Gattaca. Celý měsíc před 
koncertem byly v galerii Rock Café umístěny naše putovní výstavy.

Díky kampani se nám podařilo vzbudit zájem o ochranu zvířat u několika 
významných médií. Např. na serveru iDnes byl zveřejněn obsáhlý rozhovor 
s předsedkyní Svobody zvířat Lucií Moravcovou.

www.zvirataslavi .cz
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INFOSTÁNKY SVOBODY ZVÍŘAT

25. dubna 2014 se konal 15. ročník veletrhu neziskových organizací zvaný  
NGO Market. Svoboda zvířat na něm samozřejmě nechyběla se svým 
infostánkem.

24. května 2014 bylo možné náš infostánek potkat na festivalu živé 
stravy Raw Fest. Návštěvníci festivalu měli jedinečnou možnost vidět naživo 
mistry kuchaře předních raw restaurací a ochutnat širokou nabídku raw food 
produktů.

21. června 2014 se v Praze uskutečnil 6. ročník Veggie Parade, kterého jsme 
se také účastnili. Veggie Parade je mezinárodní oslava etického způsobu 
života, pořádaná každý rok v různých metropolích. Jejím cílem je vnést mezi 
širokou veřejnost informace o pravé povaze zneužívání zvířat, odhalovat 
zákulisí dnešních farem a velkochovů a nabídnout etické řešení tohoto 
dalekosáhlého problému.

Další infostánky se objevovaly v průběhu května a června v Plzni a v Praze. 
K dispozici byly veškeré druhy informačních materiálů týkající se ochrany 
zvířat, výstavy o ochraně zvířat, bylo možné zde podepsat petice nebo se 
vyfotit do virtuální kampaně za cirkusy bez zvířat.
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SVOBODA ZVÍŘAT NA LETNÍCH FESTIVALECH

V letních měsících jsme s našimi dobrovolníky a infostánkem navštívili několik 
hudebních festivalů, které jsou skvělou příležitostí jak oslovit tisíce lidí 
a v příjemné atmosféře jim přiblížit problematiku ochrany zvířat a jejich práv. 

Během léta nás tak bylo možné potkat v Hradci Králové na festivalu Play 
Fast or Doń t, v Trutnově na festivalech Obscene Extreme a Trutnoff Open Air, 
v Rokycanech na Fluff festu nebo na Stop Zevling festivalu v Plzni.

VEGETARIÁNSKÝ DEN

Dne 5. října se na Toulcově dvoře v Praze konal 11. ročník 
Vegetariánského dne, který tradičně pořádá Česká vegetariánská společnost.

Účastníci akce měli možnost vyslechnout si zajímavé přednášky např. o wild 
raw food (tj. syrovému jídlu z volné přírody), o výrobě přírodních mlék či 
o vývoji názorů lékařů na vegetariánství v průběhu několika století. Součástí 
programu byla i přednáška Barbory Bartuškové Večlové o kampani Zvířata 
slaví a infostánek Svobody zvířat. 
Barbora Bartušková Večlová zde byla vyhlášena Vegetariánkou roku.
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putovní výstavy
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Svoboda zvířat již tradičně nabízí zdarma k zapůjčení několik putovních výstav. Výstavy, které tvoří 
osm bannerů o rozměrech 100 cm x 70 cm, jsou zaměřeny na klíčová témata, kterými se Svoboda 
zvířat zabývá.

Nová výstava ke kampani „Zvířata slaví“ rekapituluje dvě dekády existence Svobody zvířat, za něž se 
posunula od sítě jednotlivých aktivistů k progresivní organizaci, která bojuje za ochranu práv zvířat 
(nejen) v České republice, a to jak v terénu (odkud přináší kupříkladu svědectví o zacházení se zvířaty 
na kožešinových farmách), tak v nejvyšších politických patrech (kde lobbuje za nové zákony a vyzývá 
politiky k tomu, aby pomohli tam, kde pomoct mají).

Dále nabízíme několik starších výstav, týkajících se především našich ústředních kampaní. Jedná se 
o výstavy „Proti srsti“, Pokusy na zvířatech“, „Designem proti kožešinám“ a „Odpovědný spotřebitel“.
Během roku 2014 byly výstavy zapůjčeny např. gymnáziu v Českých Budějovicích nebo do ostravského 
klubu Plan B Café. Svoboda zvířat výstavy dále využívá na různých festivalech a podobných akcích, 
kde bannery visí na infostánku organizace.

Webové stránky:
http://www.svobodazvirat.cz/informacni‑materialy/putovni‑vystavy.htm

Kontakt: 
vystavy@svobodazvirat.cz
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INFormační centra 
svobody zvířat

svobodA zvířat
na internetu
Kromě oficiálních internetových stránek organizace (www.svobodazvirat.cz) a odkazů 
uvedených u jednotlivých kampaní je možno navštívit i další stránky věnované činnosti 
SZ. Najdete nás i na sociálních sítích.

FACEBOOK:

‑ stránky „Svoboda zvířat“
(www.facebook.com/Svobodazvirat)

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

TWITTER
‑ twitter.com/svobodazvirat

YOUTUBE
‑ www.youtube.com/user/Svobodazvirat

Infocentrum praha
Adresa: Bořivojova 108, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 608 880 518
Hodiny pro veřejnost: úterý a čtvrtek 12–18 hodin
E‑mail: infocentrum@svobodazvirat.cz

Infocentrum plzeň
Adresa: Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Telefon: +420 377 444 084
Hodiny pro veřejnost: čtvrtek 9‑13 hodin
E‑mail: info@svobodazvirat.cz

Celkem jsme v našich infocentrech v roce 2014 
zodpověděli osobně, telefonicky nebo e‑mailem přes 
2334 dotazů z řad veřejnosti. Zdarma jsme zájemcům 
rozeslali nebo rozdali přes 220 zásilek s informačními 
materiály o ochraně zvířat.

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

V infocentru se setkáváme především se žádostmi o informační mate‑
riály (letáky, plakáty, knihy, odznaky atd.) nebo se zájemci o zapojení 
se do činnosti Svobody zvířat. Pomáhali jsme řešit i několik případů 
týrání zvířat.
V infocentru můžete zakoupit zboží z e‑shopu SZ.

V Plzni je již od roku 1998 hlavní sídlo Svobody zvířat. Probíhá zde hlavní 
distribuce informačních a pro pagačních materiálů a i tato kancelář plní 
zároveň funkci informačního centra. V plzeňské kanceláři je také možnost 
zakoupit si produkty z e‑shopu Svobody zvířat.
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E‑shop
Svobody zvířat
www.svobodazvirat.cz/e‑shop
Kontakt: e‑shop@svobodazvirat.cz

Na webových stránkách Svobody zvířat je možné nalézt i benefiční e‑shop. V nabídce jsou např. trička, tašky, placky, knihy, 
samolepky nebo vitaminy pro vegany. Během roku 2014 se v e‑shopu objevilo několik novinek – např. tašky s motivem 
koček, kniha Stávám se veganem či speciální narozeninová série placek, triček a tašek.

Členové SZ mají slevu 10 % na veškeré zboží. Výrobky lze po předchozí domluvě 
zakoupit i v obou našich infocentrech.

Svoboda zvířat pokračovala v účasti na unikátním 
projektu oblíbených dárcovských SMS zpráv, 

do něhož se zapojila v květnu roku 2010.
Svobodu zvířat je díky tomu možné podpořit odesláním 

dárcovské SMS ve tvaru DMS SVOBODAZVIRAT na telefonní 
číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Svoboda zvířat obdrží 

28,5 Kč. Přispívat je také možné pravidelně každý měsíc 
po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS 

ROK SVOBODAZVIRAT na číslo 87 777 a dárci bude každý 
měsíc automaticky odečtena částka 30 Kč.

DMS – dárcovská SMS je společným projektem Fóra dárců, 
občanského sdružení usilujícího o podporu filantropie 

v České republice, a Asociace provozovatelů mobilních sítí. 
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.
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Členem SZ se může stát každý zájemce – členství není omezeno věkem. 
V současné době má SZ přes 350 členů.

Členové Svobody zvířat nemají kromě zaplacení členského příspěvku žádné povinnosti. Je zcela 
na nich, jak aktivně se do činnosti spolku zapojí. Dostávají pravidelné informace o aktivitách 
Svobody zvířat a novinkách z oblasti ochrany zvířat či nové materiály, které vydáváme. Mezi 
výhody členství patří bezplatné zasílání čtvrtletního Zpravodaje Svobody zvířat (v tištěné či 
elektronické podobě), měsíčního e‑mailového newsletteru, 10% sleva v e‑shopu SZ a 10% sleva 
v obchodu www.kosmetika‑bio.cz.

Členské příspěvky (tj. 360 Kč/kalendářní rok) se platí předem na celý kalendářní rok. Členem 
Svobody zvířat se však můžete stát i v průběhu roku – zaplatíte částku odpovídající zbývajícím 
měsícům do konce kalendářního roku (tedy 30 Kč/měsíc). Členský příspěvek je možno uhradit 
převodem na následující účet: ČSOB Plzeň 152049858/0300, případně složenkou nebo osobně 
v našich infocentrech.

Členství je možné také darovat prostřednictvím dárkových poukázek v hodnotě 360 Kč (roční 
členství), 720 Kč (členství na dva roky) nebo 1800 Kč (členství na pět let).

Více informací najdete na www.svobodazvirat.cz/zapojte‑se/stante‑se‑clenem.htm.
Kontakt: clenstvi@svobodazvirat.cz

Na činnosti Svobody zvířat se podílí kolem 100 registrovaných dobrovolníků.
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 by SZ nedokázala ani zlomek toho, co 
má úspěšně za sebou.

Dobrovolníci Svobody zvířat se zúčastňují infostánků, jezdí na hudební festivaly, pořádají 
protestní akce, sbírají podpisy pod petice, ale pomáhají i s grafikou, překlady, korekturami, 
psaním článků či jinou administrativou.

Více informací najdete na http://www.svobodazvirat.cz/zapojte‑se/jak‑pomoci.htm.
Kontakt: dobrovolnici@svobodazvirat.cz

dobrovolníci ve svobodě zvířat

členství ve svobodě zvířat
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PŘÍJMY V ROCE 2014 Kč

Dary fyzických a právnických osob 993 005,75

Členské příspěvky 76 311,00

Přijaté dotace či granty (Sekce na ochranu koček) 21 000,00

Ostatní příjmy (prodej propagačních předmětů, zisk z benefičních akcí atd.) a úroky 490 544,12

CELKEM PŘÍJMY 1 580 860,87

VÝDAJE V ROCE 2014 Kč

Materiál a služby (Sekce na ochranu koček – krmivo, veterinární ošetření…) 392 248,92

Kancelářské potřeby, kancelářské vybavení 11 130,00

Ostatní materiál (letáky, samolepky, literatura atd.) 184 361,50

Nájemné a energie 108 441,00

Mzdové náklady 212 177,00

Cestovné 3 445,00

Propagace, grafické práce, kopírování a tisk materiálů 409 573,16

Telekomunikace, internet, poštovné, webhosting 133 991,27

Poradenství, účetnictví, kurzovné, školení 235 576,96

Správa VT, software 9 900,00

Ostatní služby 29 537,49

Ostatní náklady (bankovní poplatky …) 11 312,39

CELKEM VÝDAJE 1 741 694,69

finanční zpráva
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