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Vážení příznivci ochrany zvířat,

Svoboda zvířat je neziskové nevládní občanské sdružení působící 
v České republice již 18 let. V průběhu roku 2011 jsme se plně 
věnovali vybraným oblastem ochrany zvířat a obnovili jsme kampaň 
Cirkusy bez zvířat a ekovýchovné programy pro základní školy. 
O podrobnostech se dočtete v této výroční zprávě.

Děkujeme za podporu a doufáme, že nám v roce 2012 zachováte 
svou přízeň!

Lucie Moravcová 
předsedkyně Svobody zvířat
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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 hod-
notu, 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 (ačko-
liv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem SZ souhlasí). Hlavní 
snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako 
tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by 
nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. 
Celá činnost SZ je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení 
osobní svobody jednotlivce.

SZ pořádá odborné konference, besedy, výstavy, infostánky, pro-
mítání dokumentárních filmů, ochutnávky veganských jídel atd. 
V rámci osvětových kampaní vydává letáky, brožury, plakáty i fil-
mové dokumenty. V současné době se SZ soustředí především 
na kampaně za ukončení chovu tzv. kožešinových zvířat, za nahra-
zení pokusů na zvířatech a za prosazení zákazu využívání volně 
žijících zvířat pro cirkusová představení. Velkou váhu přikládá 
ekologické a etické výchově – její lektoři přednáší o ekologii 
a ochraně zvířat na základních, středních a vysokých školách 
i dalších veřejných místech. V rámci kampaní organizuje SZ 

petiční akce, demonstrace, při-
pomínkuje návrhy zákonů 
a vyhlášek týkajících se ochrany 
zvířat, vypracovává z hlediska 
ochrany zvířat příznivější návrhy, 
jedná s úřady, zúčastňuje se 
správních řízení, lobbuje atd. 
V rámci propagace kosmetiky 
a prostředků pro domácnost 
netestovaných na zvířatech SZ 
uděluje českým společnostem 
splňujícím daná kritéria meziná-
rodní certifikáty Humánní kos-
metický standard a Humánní 
standard pro prostředky pro 
domácnost. Eticky zodpověd-
ným obchodníkům s oděvy udě-
luje certifikát Obchod bez kože-
šin. SZ také provozuje dvě 
informační centra pro veřejnost, kde poskytuje informace o ochraně zvířat. Součástí infocenter, 
která se nacházejí v Plzni a v Praze, je i knihovna s tematickou literaturou.

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),  
ENDCAP (Evropské sítě za ukončení držení volně žijících zvířat) a ECEAE (Evropské koalice za ukon-
čení pokusů na zvířatech). Vedle těchto organizací spolupracuje s mnoha dalšími zahraničními 
partnery z Evropy (InterNICHE, VIVA) i USA (HSUS, PETA). SZ se také snaží o diskuzi a spolupráci 
se státními orgány ochrany zvířat – Ústřední komisí pro ochranu zvířat, Státní veterinární správou, 
Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí.

Zhruba 40 % příjmů tvoří granty, které jsou určeny na specifické projekty a pochází od českých 
i zahraničních nadací či mezinárodních organizací. Dalších 15 % příjmů získává SZ jako příspěvky 
od zahraničních organizací na ochranu zvířat (FFA, RSPCA, ECEAE, WSPA). 40 % představují příjmy 
od drobných dárců a zhruba 5 % získává SZ z prodeje propagačních předmětů a z organizování 
benefičních akcí. SZ nepřijímá peníze od firem, které profitují z využívání zvířat.

V průběhu své osmnáctileté existence zaznamenala SZ řadu úspěchů. Patří mezi ně např. prosa-
zení 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. Největším úspěchem, který v oblasti ochrany zvířat 
SZ pozoruje, je posun veřejnosti ve smyslu vnímání zvířat jako cítících plnohodnotných bytostí.

Svoboda zvířat

Stánek Svobody zvířat na festivalu v Trutnově

Z listopadového „Světového dne bez kožešin“ v Praze
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V průběhu roku 2011 jsme se v rámci kampaně Proti srsti věnovali obdobným oblastem 
jako v předchozích letech: monitoringu situace na českých kožešinových farmách, 
lobbování na české i evropské úrovni, tvorbě nových materiálů a v neposlední řadě pořá-
dání osvětových akcí pro veřejnost. Pokračovali jsme také v koordinaci mezinárodních 
projektů Designem proti kožešinám a Obchod bez kožešin.

Proti srsti
Kampaň Proti srsti se věnuje dvěma hlavním tématům: ochraně tzv. kožešinových zvířat a ochraně 
tuleňů. 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. Cílem pro-
jektu „Komerční lov tuleňů je evropské veřejnosti proti srsti“ bylo prosadit schválení zákazu 
obchodu s tuleními výrobky v rámci EU. Evropský parlament tento zákaz v květnu 2009 skutečně 
přijal. Ochraně tuleňů se však i nadále věnujeme.

Koncem roku 2010 jsme zveřejnili záběry pořízené na několika českých kožešinových farmách (viz 
www.protisrsti.cz/zabery-a-fotografie-z-kozesinovych-farem/cr/). Podmínky, v nichž zde jsou 
chována zvířata, byly alarmující, podali jsme proto podnět k prošetření na příslušnou Krajskou 
veterinární správu, jejíž odpověď jsme dostali počátkem roku 2011. Dala by se shrnout do několika 
vět: i přes viditelné utrpení zvířat odpovídají tyto podmínky české legislativě; kožešinová zvířata 
tudíž trpí v mezích českého zákona. Jediným řešením tak zůstává prosadit zákaz chovu tzv. kožeši-
nových zvířat v České republice.

S myšlenkou zákazu jsme oslovili několik českých poslanců a poslankyň a zúčastnili jsme se také 
mezirezortního připomínkového řízení Ministerstva zemědělství k novele zákona na ochranu zvířat 
proti týrání. K podpoře našich snah jsme koncem roku 2010 spustili sběr podpisů pod Petici 
za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR, kterou v průběhu roku 2011 podpořilo na 6 000 sig-
natářů. Sběr podpisů stále pokračuje, petici najdete na webových stránkách kampaně Proti srsti.

Koncem roku jsme se společně s organizací Děti země vyjádřili proti dodatečné legalizaci farmy pro 
chov norků v Pustějově. Místní stavební úřad totiž vydal dodatečné povolení stavby tohoto zařízení, 
které bylo před 17 lety vybudováno jako černá stavba a od té doby nelegálně funguje až dosud.

Světový den bez kožešin připadl v roce 2011 na pátek 25. listopadu. V tento den jsme v Praze již 
tradičně uspořádali akci pro veřejnost. Naši dobrovolníci na sebe navlékli plynové masky, aby tak 
upozornili na krutou smrt, jež čeká ročně na světě 50 milionů norků, kteří jsou udušeni ve výfu-
kových plynech kvůli kožešinové módě. Na Náměstí Republiky jsme zároveň uspořádali infor-
mační stánek a promítali záběry z kožešinových farem a další dokumenty týkající se kožešinové 
problematiky.

Na mezinárodní úrovni jsme se v roce 2011 zapojili hned do několika akcí na pomoc tzv. kožešino-
vým zvířatům. Začátkem roku jsme podpořili kampaň finské organizace Oikeutta Eläimille, která 

publikovala otřesné záběry z tamějších kožešinových farem (lišky 
bez končetin, mláďata pojídající jiná mrtvá mláďata, rozsáhlé ote-
vřené rány, stereotypní chování, kanibalismus apod.). Děkujeme 
všem, kteří nelenili a na základě naší výzvy zaslali protestní dopis 
finské velvyslankyni v Praze.

Díky úsilí nás a našich evropských kolegů se podařilo prosadit 
povinné označování všech materiálů zvířecího původu obsaže-
ných v textilním oblečení v EU. V budoucnu by se tak spotřebite-
lům již nemělo stát, že si omylem koupí oblečení obsahující pra-
vou kožešinu.

Téma kožešinové módy se nám podařilo dostat do mnoha význam-
ných médií (např. únorový článek v časopise Harper´s Bazaar, 
ČTK, Český rozhlas 3, Radiožurnál, ČT2 a další).

Na podzim jsme představili novou výstavu „Proti srsti“ věnovanou 
problematice tzv. kožešinových zvířat, kterou zdarma zapůjču-
jeme do vhodných prostor. Obsahuje celkem 8 bannerů s infor-
macemi o způsobech chovu a welfare (životní pohodě) těchto 
zvířat, legislativě v různých zemích, ale i tom, jak se můžete 
aktivně zapojit. Výstava je putovní a bannery se dají velmi snadno 
zavěsit (objednat je lze na e-mailu info@protisrsti.cz).

Nezapomněli jsme ani na doplňování knihovny v našich infocent-
rech, kam přibyl například nový film s názvem Skin Trade, který 
odkrývá pozadí kožešinového průmyslu.

Více informací najdete na www.protisrsti.cz.

Ochrana tuleňů
Sledovali jsme samozřejmě i vývoj komerčního lovu tuleňů. V roce 
2009 se podařilo prosadit zákaz obchodování s tuleními výrobky 
v EU. Zákaz byl schválen naprostou většinou členů Evropského 
parlamentu a uzavřel hranice EU produktům pocházejícím z kru-
tého komerčního zabíjení tuleňů. Kanada, domovská země každo-
ročního vraždění tuleních mláďat, je nespokojená a proti zákazu 
zahájila právní kroky stížností u Světové obchodní organizace 
(WTO). Požaduje obnovení obchodu s tuleními výrobky a prohla-
šuje, že EU porušuje mezinárodní obchodní pravidla. Zatímco se 
takto Kanada snaží podkopat demokratické právo EU zakázat 

Kampaň Proti srsti

http://www.protisrsti.cz/zabery-a-fotografie-z-kozesinovych-farem/cr/
mailto:info@protisrsti.cz
http://www.protisrsti.cz
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výrobky založené na krutosti vůči zvířatům, jedná zároveň s Evrop-
skou unií o lukrativní obchodní dohodě. Evropský parlament má 
právo rozhodnout ve věci této obchodní dohody. Vyzvali jsme 
proto občany, aby proti takovému postupu vyjádřili svůj nesouhlas.

Další informace najdete na www.protisrsti.cz/zachrante-tulene/.

Designem proti kožešinám  
(Design Against Fur, DAF)
DAF je mezinárodní výtvarná soutěž, kterou v České republice 
vyhlašuje Svoboda zvířat ve spolupráci s Aliancí za módu bez 
kožešin (Fur Free Alliance, FFA) již od roku 2003. Studenti mají 
za úkol navrhnout plakát či animaci, kterou by některá ze světo-
vých organizací na ochranu zvířat mohla použít ve své protikože-
šinové kampani. Tématem pro rok 2011 byly kožešinové farmy 
a jejich drsná realita (většina z 90 milionů tzv. kožešinových zví-
řat, která jsou ročně na světě zabita, je odchována právě zde). 
Do soutěže se tento rok přihlásil nejvyšší počet studentů v historii 
– 226 studentů z České republiky i Slovenska. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků proběhlo 3. října v pražské Kavárně Velryba. Veče-
rem provázel herec a moderátor Petr Vacek. Porota z reklamní 
agentury Scholz&Friends vybrala 6 vítězných prací česko-sloven-
ského kola. Na prvním místě se umístila Maryna Lehchylina, stu-
dentka Ústavu umění a designu ZČU v Plzni. Vítězka obdržela 
software od společnosti ADOBE.

Rok 2011 však byl význačný také obrovskými úspěchy českých stu-
dentů a studentek na mezinárodní scéně. Poprvé v historii soutěže 
dosáhli čeští studenti na vrcholné příčky – Darek Zahálka a Michal 
Plodek, studenti Střední školy aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci 
Králové, si za svoji animaci vysloužili 3. místo v celosvětové soutěži 
a také peněžitou výhru ve výši 150 amerických dolarů. Animace si 
můžete prohlédnout na www.youtube.com/svobodazvirat, plakáty 
na http://dafcr.cz/soutez/soutezni-plakaty.php.

Vytvořili jsme také novou výstavu s názvem Designem proti kože-
šinám 2011, která obsahuje vítězné plakáty z roku 2011. Všechny 
putovní výstavy DAF z předcházejících ročníků soutěže úspěšně 
kolovaly po různých městech České republiky. Navštívily tak 
například Vlastivědné muzeum ve Slaném, plzeňskou kavárnu 
Inkognito či místní Oblastní inspektorát České inspekce životního 

prostředí). Výstavy jsou stále k dispozici a půjčujeme je zdarma (v případě zájmu prosím pište 
na e-mail info@protisrsti.cz).

Pro příznivce soutěže DAF jsme na webových stránkách připravili novou sekci nazvanou Spolu-
práce se studenty, kde jsou různé materiály (např. pozvánky), které pro Svobodu zvířat dobrovolně 
vytvořili studenti a studentky ocenění v soutěži DAF.

Podrobnosti najdete na www.dafcr.cz.

Obchod bez kožešin (Fur Free Retailer, FFR)
Obchod bez kožešin je mezinárodní program, který byl zahájen v rámci Aliance za módu bez kože-
šin v roce 2006. Svoboda zvířat jej od jeho počátku koordinuje v České republice. Pro účast 
v tomto projektu jsou oslovováni prodejci, návrháři a výrobci oděvů a doplňků, kteří se tak mohou 
připojit k mezinárodní síti firem odmítajících kožešinovou módu. Seznam těchto společností je 
zveřejňován ve všech zúčastněných zemích a zákazníci mohou díky logu FFR ihned poznat, zda 
jejich oblíbený obchod podporuje nebo odmítá krutý a zbytečný obchod s kožešinami.

Veškeré informace naleznete na www.obchodbezkozesin.cz.

Plakát Ilse Vandecappelle z Belgie, držitelky 
Grand Prize Winner v celosvětové soutěži

Druhý držitel Grand Prize Winner, Joshua 
Flatt z Velké Británie

Kampaň Proti srsti

http://www.protisrsti.cz/zachrante-tulene/
http://www.youtube.com/svobodazvirat
http://dafcr.cz/soutez/soutezni-plakaty.php
mailto:info@protisrsti.cz
http://www.dafcr.cz
http://www.obchodbezkozesin.cz
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Tato kampaň je rozdělena na tři samostatné projekty:
Oběti krásy – proti testování kosmetiky a prostředků pro domácnost na zvířatech
Humánní vzdělávání – za nahrazení invazního používání zvířat při výuce ve školách
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 síť pro humánní vzdělávání), partnerskou 
organizací Svobody zvířat.

O problematice pokusů na zvířatech jsme informovali prostřednictvím informačních stánků a před-
nášek na školách i jiných veřejných místech. Občané se mohli díky našim dobrovolníkům o tomto 
tématu dozvědět také z naší putovní výstavy, která byla umístěna na mnoha místech, např. v hale 
Magistrátu Českých Budějovic.

V Den laboratorních zvířat jsme vydali tiskovou zprávu o problematice pokusů na zvířatech.

Na konci října jsme se zúčastnili třídenního meetingu ECEAE ve Varšavě. Ten se koná dvakrát 
do roka a řeší se na něm aktuální situace týkající se pokusů na zvířatech v jednotlivých zemích 
i společné kampaně. Tentokrát jsme diskutovali například o pokračování kampaně Ne kruté kos-
metice a o přejímání nové evropské směrnice na ochranu pokusných zvířat do zákonů jednotlivých 
států. Směrnice bohužel příliš velkou změnu k lepšímu zvířatům v laboratořích nepřinese.

Oběti krásy
Českým společnostem jsme i nadále nabízeli certifikaci Humánním kosmetic-
kým standardem (HCS) a Humánním standardem pro prostředky pro domác-
nost (HHPS). Tyto certifikáty zaručují, že výrobky ani jejich jednotlivé složky 
nebyly testovány na zvířatech. Certifikáty HCS a HHPS v roce 2011 oslavily 15 
let od svého založení. K této události jsme vydali tiskovou zprávu.

Veřejnost jsme o těchto certifikátech a schválených společnostech informovali 
prostřednictvím přednášek ve školách i jiných veřejných místech a také na našich 
informačních stáncích a internetových stránkách www.netestovanonazviratech.cz. V dubnu a pro-
sinci jsme vydali aktualizovanou tištěnou verzi seznamu značek se zmíněnými certifikáty.

V únoru byl na internetovém serveru idnes.cz zveřejněn článek o výhodách a nevýhodách použití 
botoxu (jehož každá jednotlivá dávka musí být otestována na myších) pro kosmetické účely, 
na článku spolupracovala také Svoboda zvířat.

V průběhu celého roku jsme propagovali celoevropskou petici Ne kruté kosmetice (www.nocruel-
cosmetics.org), jejímž cílem je zachování roku 2013 jakožto stanoveného termínu pro zákaz testo-
vání kosmetiky na zvířatech bez výjimek (Evropská komise se tento již jednou schválený zákaz 

snaží odsunout na neurčito). K petici jsme založili také skupinu 
na Facebooku (www.facebook.com/PeticeKosmetika).

Humánní vzdělávání
I v roce 2011 jsme spolupracovali se středními i vysokými ško-
lami v ČR – uspořádali jsme několik přednášek o alternativách 
ve vzdělávání a některým školám jsme poskytli počítačové pro-
gramy nahrazující pokusy a pitvy na zvířatech.

Celý rok jsme společně s mnoha dobrovolníky pracovali na nové 
verzi webových stránek InterNICHE v češtině (www.interniche.org). 
Webové stránky obsahují mimo jiné veřejně přístupnou databázi 
alternativ k pokusům na zvířatech ve vzdělávání a byly spuštěny 
v lednu 2012.

Nejbližší příbuzní
Připojili jsme se ke kampani 
britské organizace BUAV 
proti mnohahodinovým 
transportům pokusných 
opic do laboratoří. Opice, 
které jsou často odchyceny 
v divočině, jsou odtrženy 
od svých rodinných skupin, 
uloženy do malých dřevě-
ných beden a poslány jako 
náklad na extrémně dlouhé 
vzdálenosti do výzkumných 
laboratoří po celém světě.

Na začátku června jsme k tomuto tématu vydali tiskovou zprávu 
a vyzvali jsme veřejnost, aby nelétala s aerolinkami, které primáty 
přepravují. Tato mezinárodní kampaň měla úspěch – přední 
letecká společnost Spojených států amerických, American Airli-
nes, se rozhodla transporty opic ukončit. V kampani nadále 
pokračujeme a snažíme se přesvědčit i ostatní přepravce, aby 
opice nadále nepřeváželi.

Více podrobností se dočtete na www.pokusynazviratech.cz 
a www.netestovanonazviratech.cz.

Kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech

http://www.netestovanonazviratech.cz
http://www.nocruelcosmetics.org
http://www.nocruelcosmetics.org
http://www.facebook.com/PeticeKosmetika
http://www.interniche.org
http://www.pokusynazviratech.cz
http://www.netestovanonazviratech.cz
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V březnu 2011 jsme po několikaleté pauze znovu zahájili kam-
paň Cirkusy bez zvířat. Jejím cílem je pomoci nejvíce postiže-
ným druhům zvířat a změnit současný stav, při němž je možné 
v českých cirkusech chovat a používat volně žijící zvířata. 
Všechna tato zvířata žijí ve špatných a nedůstojných podmín-
kách – prostory, ve kterých tráví většinu svého života, neodpo-
vídají svojí velikostí jejich přirozeným potřebám, které mohou 
mít ve volné přírodě. Zvířatům škodí i neustálý transport a velmi 
problematická je drezura a nucení zvířat k nepřirozeným čin-
nostem a výkonům. Svoboda zvířat proto považuje za důležité se 
této oblasti znovu věnovat a změnit současný nedobrý stav 
v českých cirkusech. Dnešní legislativa týkající se cirkusů je 
nedostatečná a umožňuje cirkusům množit a používat zvířata, 
jež by v podobných zařízeních vůbec neměla být chována. 
Za poslední tři roky se podle našich informací narodilo v čes-
kých cirkusech 13 lvů, 12 tygrů, 2 medvědi, 1 puma a další 
volně žijící zvířata. Považujeme za neudržitelné pokračovat 
v tomto trendu a chceme dosáhnout postupného zákazu chovu 
a používání těchto zvířat v cirkusech po vzoru Rakouska, Norska 
nebo dalších zemí a měst.

Během roku jsme navštívili řadu zvěřinců v cirkusech vystupují-
cích na území ČR a podali několik podnětů k přešetření podmí-
nek, ve kterých zvířata v cirkusech žijí.

Co požaduje naše obnovená kampaň
❙ zákaz drezury volně žijících zvířat a přesné přehodnocení vhodnosti drezury domestikovaných 

zvířat,
❙ vytvoření právních podmínek, za nichž by bylo možné odebí rat chovatelům v cirkusech jejich 

zvířata, pokud nebudou spl ňovat podmínky stanovené vyhláškou č. 346/2006 Sb., o sta novení 
bližších podmínek chovu a drezury zvířat,

❙ zákaz používání volně žijících zvířat v cirkusech v nejkratším možném termínu,
❙ zlepšení práce veterinární správy při kontrolách v cirkusech.

Virtuální kampaň Cirkusy bez zvířat
Cirkusy jsou obvykle spojovány se zába vou a oblíbeností u veřejnosti. Proto doufáme, že v tomto 
pří padě bude názoru veřejnosti politiky přikládán velký význam.

Zahájili jsme virtuální kampaň, v níž mají občané možnost jedinečným způsobem vyjádřit svůj 
postoj k cirku sům se zvířaty: na našich stránkách je k dispozici soubor s textem „Chci cirkusy bez 
zvířat“ a odkazem na naši kampaň. Tento plakátek si může každý zájemce vytisknout a vyfotit se 
s ním. Fotku nám pak zašle na adresu cirkusy@svobodazvirat.cz a my ji umístíme do internetové 
galerie.

Více informací najdete na www.cirkusybezzvirat.cz.

Kampaň Cirkusy bez zvířat

mailto:cirkusy@svobodazvirat.cz
http://www.cirkusybezzvirat.cz
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Aktivity naší sekce lze rozdělit do dvou oblastí, jež představuje průběžná činnost a jednorázové 
akce. Působíme především v Plzni a okolí.

Průběžná činnost
Do průběžné a v podstatě každo-
denní činnosti patří péče o toulavé 
kočky, kterých jsme se ujali. Začíná 
odchytem či příjmem koček a jejich 
umístěním do depozit, pokračuje 
zajištěním veterinární péče (včetně 
zbavení parazitů, očkování a kast-
race) a ochočením, tj. zvyknutím si 
na člověka, a končí hledáním adop-
tivní rodiny.

Depozita jsou domácnosti, chaty 
a chalupy našich členů a podporova-
telů, kde jsou kočky ošetřeny, příp. 

i léčeny, a zvykají si na pobyt u lidí. V průběhu roku 2011 jsme se v našich depozitech starali o cel-
kem 75 koček a koťat (průměrně bylo v naší péči kolem 37 koček najednou), z nichž 66 bylo umís-
těno do adoptivních rodin.

Pro kočky, které jsou příliš divoké na soužití s člověkem a které tudíž žijí venku, pořizujeme zatep-
lené boudičky, dodáváme krmení a snažíme se jim život usnadnit. Během roku 2011 jsme rozmís-
tili kolem 15 boudiček.

Jednorázové aktivity
22. října 2011 jsme uspořádali 9. umisťovací výstavu 
opuštěných koček v Plzni. Kromě Svobody zvířat se 
výstavy účastnila občanská sdružení Kočka mezi lidmi, 
Animal’s Praha a Srdcem pro kočky. Celkem bylo vysta-
veno 49 zvířat a do nových domovů se jich podařilo 
umístit 25.

V listopadu proběhla v plzeňské kavárně benefiční pro-
dejní výstava uměleckých děl plzeňských výtvarníků 
s názvem „Kočka tahá dršťky“. Výstavu pořádalo o. s. 
Felix (www.felix-os.cz) ve spolupráci se Svobodou zvířat.

Více se dozvíte na www.kocici.cz.

V průběhu roku 2011 jsme po několikaleté pauze obnovili výuku 
našich ekovýchovných programů.

Pro 1. stupeň ZŠ nabízíme 3 programy: „Zvířátka u nás doma 
aneb umíme se o ně starat“, „Zvířátka na farmě aneb jak se jim 
tam žije“ a „Zvířátka a zábava aneb chodíte do cirkusu a zoo.“ 
Pro 2. stupeň ZŠ jsou určeny další 3 programy, a to: „Zvířata 
jako součást průmyslu“, „Zvířata na farmě“ a „Zvířata v cirku-
sech a zoo.“

Na stránkách www.svobodazvirat.cz/informacni-materialy/infor-
macni-materialy-ekologicka-vychova.htm jsou k dispozici ke sta-
žení pracovní listy ke všem programům.

Více informací najdete na www.svobodazvirat.cz/kampane/eko-
logicka-vychova.htm.

Sekce Na ochranu koček Ekovýchovné programy

http://www.felix-os.cz
http://www.kocici.cz
http://www.svobodazvirat.cz/informacni-materialy/informacni-materialy-ekologicka-vychova.htm
http://www.svobodazvirat.cz/informacni-materialy/informacni-materialy-ekologicka-vychova.htm
http://www.svobodazvirat.cz/kampane/ekologicka-vychova.htm
http://www.svobodazvirat.cz/kampane/ekologicka-vychova.htm
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Během roku 2011 jsme uspořádali řadu infostánků a výstav v nej-
různějších městech ČR. Následují informace o několika význam-
nějších akcích, jichž jsme se účastnili.

Veletrh neziskových organizací
Dne 29. 4. 2011 se v Národní technické knihovně v Praze konal 
Veletrh neziskových organizací. Záštitu nad veletrhem převzal 
Václav Havel a patrony se stali zpěvačka Tonya Graves a herec 
Boris Hybner. Veletrhu se s infostánkem zúčastnila i Svoboda 
zvířat.

Veggie Parade
S infostánkem jsme nechyběli ani na tradičním květnovém 
pochodu Veggie Parade, který oslavuje etický přístup 
ke všemu životu. Jedná se o mezinárodní pochod, jehož cílem je 
vnést mezi širokou veřejnost informace o zneužívání zvířat, 
odhalovat zákulisí velkochovů a nabídnout etické řešení tohoto 
problému.

Open Air festival v Trutnově

Mezi 18. a 21. srpnem jste nás mohli potkat na trutnovském Open Air Music festivalu. Náš info-
stánek zde navštívily desítky lidí, kterým jsme poskytli informace o ochraně zvířat a informační 
materiály. Řada návštěvníků zde podepsala petici za zákaz chovu tzv. kožeši nových zvířat v ČR 
nebo podpořila naši virtuální kampaň za cirkusy bez zvířat.

Vegetariánský den
V neděli 2. října se na Toulcově dvoře 
v Praze konal 8. ročník Vegetarián-
ského dne tradičně pořádaný Českou 
vegetariánskou společností. Součástí 
akce byly přednášky na aktuální 
témata (např. o alternativním stravo-
vání ve školkách a o vegetariánské 
výživě v dětském věku), ochutnávky 
vegetariánských jídel a ukázky vaření. 
Akce se zúčastnila i Svoboda zvířat se 
svým infostánkem.

Veganský den
1. listopadu jsme v Plzni 
v rámci Světového vegan-
ského dne uspořádali 
ochutnávku veganského 
jídla. Akce se setkala s vel-
kým zájmem kolemjdou-
cích, kteří měli možnost 
ochutnat pro ně netradiční 
potraviny, jako jsou tem-
peh nebo tofu. Na akci 
navázalo večerní promítání 
filmů Království míru a Svě-
dek v plzeňské čajovně 
Seraf.

Chcete mě?
Tématem hlavní reportáže 
posledního říjnového pořadu Chcete mě? (30. 10. 2011) byly kožešiny a podmínky, v nichž musí 
žít tzv. kožešinová zvířata. Součástí reportáže byl i rozhovor s Lucií Moravcovou a aktuální záběry 
z českých kožešinových farem.

Další události ve Svobodě zvířat

Vegetariánský den v Toulcově dvoře v Praze

Stánek Svobody zvířat na trutnovském festivalu

Veganský den v Plzni
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Členem SZ se může stát každý zájemce – člen-
ství není omezeno věkem. V současné době má 
SZ přes 350 členů a zhruba 1 500 přispěvatelů.

Členové Svobody zvířat nemají kromě zapla-
cení členského příspěvku žádné povinnosti. Je 
zcela na nich, nakolik se do činnosti sdružení 
aktivně zapojí. Dostávají pravidelné informace 
o aktivitách Svobody zvířat a novinkách 
z oblasti ochrany zvířat. Mezi výhody členství 
patří bezplatné zasílání čtvrtletního Zpravodaje 
Svobody zvířat (v tištěné či elektronické 
podobě), dvouměsíčního e-mailového Newsletteru Svoboda zvířat, 10% sleva v e-shopu SZ a 5% 
sleva v internetovém Obchodu bez krutosti. Členské příspěvky (tj. 300 Kč/kalendářní rok) se platí 
předem na celý kalendářní rok. Případní zájemci mají mož nost stát se nově členem Svobody zvířat 
i v průběhu roku – zaplatí pak částku odpovídající zbývajícím měsícům do konce kalendářního roku 
(tedy 25 Kč/měsíc). Členský příspěvek je možno uhradit převodem na následující účet: ČSOB 
Plzeň 152049858/0300, případně složenkou.

Členství je možné také darovat prostřednictvím dárkových poukázek v hodnotě 300 Kč (roční člen-
ství), 600 Kč (členství na dva roky) nebo 1 500 Kč (členství na pět let).

Více informací najdete na www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/stante-se-clenem.htm.

DMS
Občanské sdružení Svoboda zvířat  pokračovalo v účasti na unikátním projektu 
oblíbených dárcovských SMS zpráv, do něhož se zapojilo už v květnu roku 
2010. Aktivity SZ tak můžete podpořit velmi snadným způsobem:

Jednorázová DMS pro Svobodu zvířat: odešlete dárcovskou SMS ve tvaru 
DMS SVOBODAZVIRAT na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Svo-
boda zvířat obdrží 27 Kč.

DMS Roční podpora: odešlete SMS ve tvaru DMS ROK SVOBODAZVIRAT na číslo 87 777, každý 
měsíc po dobu 1 roku je pak automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více informací na www.darcovskasms.cz. DMS – dárcovská SMS je společným projektem Fóra 
dárců, občanského sdružení usilujícího o podporu filantropie v České republice, a Asociace provo-
zovatelů mobilních sítí. Předmětem činnosti Asociace je vytváření optimálních podmínek pro roz-
voj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikač-
ních služeb v České republice.

Členství ve Svobodě zvířat

Infocentrum Praha
Informační centrum ochrany zvířat na Praze 5 bylo otevřeno 
v roce 2006. Koncem roku 2011 se naše infocentrum přestěho-
valo na novou adresu (Bořivojova 108, Praha 3). Během roku 
2011 jsme pražské infocentru osobně, telefonicky nebo e-mai-
lem zodpověděli 228 dotazů. Zájem byl přede vším o informační 
materiály (letáky, plakáty, knihy, odznaky atd.). Dále se návštěv-
níci zajímali o možnost zapojení se do činnosti Svobody zvířat. 
Pomáhali jsme řešit i několik případů týrání zvířat. V informačním 
centru je pravidelně jedenkrát týdně přítomen pracovník SZ, 
kromě toho je možné sjednat si individuální schůzku v jiném ter-
mínu. Kancelář je také využívána pro rozhovory s médii a pro jed-
nání s jinými organizacemi na ochranu zvířat či dalšími subjekty 
a lze zde zakoupit část produktů z e-shopu SZ.

Adresa: Bořivojova 108, 130 00 Praha 3 
Telefon: 777 835 651 
Hodiny pro veřejnost: pondělí 16–19 hodin

E-mail: infocentrum@svobodazvirat.cz

Infocentrum Plzeň
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 kan-
celáři je také možnost zakoupit si produkty z e-shopu Svobody 
zvířat.

V průběhu loňského roku jsme v plzeňském infocentru v rámci 
osobního, telefonického nebo e-mailového kontaktu odpověděli 
464 dotazů.

Adresa: Koterovská 84, 326 00 Plzeň 
Telefon: 377 444 084, 736 766 188 
Hodiny pro veřejnost: středa 14–18

E-mail: info@svobodazvirat.cz

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

Infocentra Svobody zvířat

http://www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/stante-se-clenem.htm
http://www.darcovskasms.cz
mailto:infocentrum@svobodazvirat.cz
mailto:info@svobodazvirat.cz
http://www.svobodazvirat.cz/o-nas/informacni-centra.htm
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Příjmy v roce 2011 Kč

Individuální dárci a dárkyně 970066,00

Členské příspěvky 149755,00

Statutární město Plzeň 31357,00

Ostatní příjmy a úroky 100569,00

Celkem příjmy 1 251 747,00

Výdaje v roce 2011 Kč

Materiál a služby (Sekce na ochranu koček) 207700,00

Nájemné a energie 178274,00

Mzdy a cestovné 196524,00

Správní a bankovní poplatky 29465,00

Ostatní materiál – kancelářské potřeby, letáky, plachty … 161572,00

Ostatní služby – telefon, pošta, pronájem organ. služby … 391814,00

Celkem výdaje 1 165 349,00

Finanční zprávaSvoboda zvířat na internetu

Oficiální webové stránky Svobody zvířat
www.svobodazvirat.cz

E-shop svobody zvířat
Na webových stránkách Svobody zvířat je možné nalézt i e-shop 
našich produktů (www.svobodazvirat.cz/e-shop/). V nabídce 
jsou např. trička, placky, knihy nebo vitaminy pro vegany. Členové 
SZ mají slevu 10 % na veškeré zboží. Většinu výrobků lze zakoupit 
i v obou našich infocentrech.

Kromě oficiálních internetových stránek organizace je možno 
navštívit i další stránky věnované naší činnosti a novinkám v SZ.

Facebook
❙ stránky „Svoboda zvířat“ 

(www.facebook.com/Svobodazvirat)

❙ skupina „Zachraňte tuleně! I Váš hlas může rozhodnout!“ 
(www.facebook.com/groups.php?ref=sb#/group.php?-
gid=49290913188)

❙ skupina „DESIGNEM PROTI KOŽEŠINÁM“ 
(www.facebook.com/group.php?gid=34289509924)

❙ stránky „Petice za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR“ 
(www.facebook.com/PeticezazakazchovukozesinovychzviratvCR)

❙ stránky „Petice Ne kruté kosmetice v Evropě“ 
(www.facebook.com/PeticeKosmetika)

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

Twitter
https://twitter.com/svobodazvirat

YouTube
www.youtube.com/user/Svobodazvirat

http://www.svobodazvirat.cz
http://www.svobodazvirat.cz/e-shop/
http://www.facebook.com/Svobodazvirat
http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb#/group.php?gid=49290913188
http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb#/group.php?gid=49290913188
http://www.facebook.com/group.php?gid=34289509924
http://www.facebook.com/PeticezazakazchovukozesinovychzviratvCR
http://www.facebook.com/PeticeKosmetika
http://www.facebook.com/SZPraha
https://twitter.com/svobodazvirat
http://www.youtube.com/user/Svobodazvirat
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