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Vážení příznivci ochrany zvířat,

Svoboda zvířat (SZ) je nevládní nezisková organizace 
pro ochranu práv zvířat fungující v České republice již 
20 let. I v roce 2013 jsme se plně věnovali vybraným 
tématům ochrany zvířat. Na následujících stránkách 
Vám přiblížíme podrobnosti o činnosti v rámci jed-
notlivých kampaní.

Děkujeme za podporu, kterou jste nám v roce 2013 
věnovali a bez níž by naše organizace nemohla fungo-
vat!

Lucie Moravcová 
předsedkyně Svobody zvířat



Svoboda zvířat

Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková orga-
nizace pro ochranu zvířat, sdružující osoby sym-
patizující 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 zvířa-
tům. 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 tvo-
rové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení 
s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich 
možného užitku pro člověka. Celá činnost SZ je 
založena na myšlence nenásilí a nepřekročení 
osobní svobody jednotlivce.

SZ pořádá odborné konference, besedy, výstavy, 
infostánky, promítání dokumentárních filmů, 
ochutnávky veganských jídel atd. V rámci osvě-
tových kampaní vydává letáky, brožury, plakáty 
i filmové dokumenty. V současné době se SZ 
soustředí především na kampaně za ukončení 
chovu tzv. kožešinových zvířat, za nahrazení 
pokusů na zvířatech a za zákaz vystupování divo-
kých zvířat v cirkusech. Velkou váhu přikládá 
ekologické a etické výchově – její lektoři úspěšně 
přednáší o ekologii a ochraně zvířat na základ-
ních, 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 příz-
nivější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se 
správních řízení, lobuje atd. V rámci propagace 
kosmetiky a prostředků pro domácnost netesto-
vaných na zvířatech SZ uděluje mezinárodní cer-
tifikáty Humánní kosmetický standard a Humánní 
standard pro prostředky pro domácnost českým 
společnostem, které splňují daná kritéria. Eticky 
zodpovědným obchodníkům s oděvy uděluje cer-
tifikát Obchod bez kožešin. V roce 2006 otevřela 
SZ v Praze informační centrum, kde zprostředko-
vává 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 zahra-
ničními organizacemi na ochranu 
zvířat, které sledují podobné cíle. 
V rámci mezinárodní spolupráce je 
SZ členem Fur Free Alliance (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, InterNI-
CHE, 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, Minister-
stvem zemědělství a Ministerstvem 
životního prostředí.

Zhruba 90 % příjmů představují dary 
od drobných dárců a členské pří-
spěvky. Přibližně 3 % 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 pro-
fitují z využívání zvířat.

V průběhu své dvacetileté existence 
zaznamenala SZ řadu úspěchů. Patří 
mezi ně např. prosazení zákazu tes-
tování kosmetiky a jejích složek 
na zvířatech v ČR, uzavření několika 
kožešinových farem v ČR, podíl 
na prosazení zákazu dovozu a pro-
deje psích a kočičích kožešin v EU či 
zákazu uvádění výrobků z tuleňů 
na trh v EU. Avšak největším úspě-
chem, 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

Ukažte to vládě
Rok 2013 jsme zahájili spuštěním druhé fáze 
kampaně Ukažte to vládě, jejímž prostřednictvím 
měla veřejnost možnost poslat protestní e-mail 
ministru zemědělství a požadovat zákaz chovu 
tzv. kožešinových zvířat v ČR. V rámci první fáze 
kampaně jsme na sklonku roku 2012 zveřejnili 
tajně pořízené záběry trpících zvířat z šesti čes-
kých kožešinových farem, které jsme neprodleně 
zaslali na příslušné úřady, a vyvolali jsme jednání 
na ministerstvu zemědělství. Bohužel odpověď 
od ministra i úřadů byla stejná – na farmách je 
vše v pořádku a pro zákaz chovu v České repub-
lice neexistují žádné racionální důvody.

Kampaň kromě jiného poukázala na velkou vlnu 
nevole, kterou česká veřejnost chová vůči kožeši-
novému průmyslu: protestní e-mail odeslalo přes 
30 000 lidí a k papírové Petici za zákaz chovu tzv. 
kožešinových zvířat se do konce roku 2013 při-
pojilo svým podpisem přes 20 000 lidí. Spot 
Ukažte to vládě, který namluvil herec Petr Sou-
kup, zhlédlo přes 450 000 lidí. Webové stránky 
www.ukaztetovlade.cz navštívilo přes 110 tisíc 
osob.

Kromě toho byla kampaň Ukažte to vládě, jakožto 
jediný zástupce z oblasti ochrany zvířat, nomino-
vána v soutěži o nejlepší veřejně prospěšnou 
reklamu na Žihadlo roku 2013.

Kampaň vznikla ve spolupráci s reklamní agentu-
rou Scholz&Friends.

Obchod bez kožešin  
(Fur Free Retailer)
Do programu Obchod bez kožešin se zapojilo 
hned několik významných společností: C&A, 
Hervis, Indiva, OTTO, TakkoFashion a Tchibo. 
Také v roce 2013 jsme pravidelně vydávali aktu-
alizovaný tištěný seznam bezkožešinových 
obchodníků.

Výzkum veřejného mínění
Na jaře jsme si u Centra pro výzkum veřejného 
mínění (CVVM) nechali zpracovat nezávislý 
reprezentativní výzkum, který probíhal prostřed-
nictvím dotazníkového šetření. Průzkumu se 
zúčastnilo 1062 respondentů starších 15 let. 
Výsledky hovoří jasně: téměř 80 % dotázaných 
soudí, že současná společnost by se bez kožeši-
nové módy obešla. Se zabíjením zvířat pro kože-
šinu nesouhlasí téměř 70 % občanů a pro zákaz 
chovu tzv. kožešinových zvířat se vyslovilo 68 % 
respondentů.

Webové stránky
www.protisrsti.cz
www.obchodbezkozesin.cz
www.ukaztetovlade.cz

Facebookové stránky
www.facebook.com/PeticezazakazchovukozesinovychzviratvCR
www.facebook.com/Obchodbezkozesin

Světový den  
bez kožešin 2013
Již tradičně jsme koncem listopadu 
uspořádali Světový den bez kožešin 
v Praze. Kromě umístění informač-
ního stánku a promítání záběrů 
z českých kožešinových farem jsme 
svolali protestní průvod, jehož se 
zúčastnila přibližně stovka demon-
strantů. Pochod vedly modelky 
v kožešinách pomalované falešnou 
krví - symbolizující utrpení skrývající 
se za kožešinovým průmyslem. Udá-
lost přitáhla pozornost mnoha médií.

Další události 
v kampani Proti srsti
V dubnu a v říjnu jsme se zúčastnili 
setkání Aliance za módu bez kožešin 
(Fur Free Alliance, FFA) v Londýně 
a ve Varšavě. FFA v současné době 
sdružuje okolo 40 organizací 
na ochranu nejen tzv. kožešinových 
zvířat z celého světa. Jejím posláním 
je ukončit zabíjení zvířat kvůli kožeši-
nám. Svoboda zvířat je jejím členem 
již od roku 2003. FFA organizuje 
mimo jiné například mezinárodní 
projekt Obchod bez kožešin (Fur 
Free Retailer). Na meetingu se 
schází pravidelně kolem 30 zástupců 
organizací z různých koutů světa 
(více na www.inFURmation.com).

Na podzim jsme vydali nové protiko-
žešinové samolepky, na nichž je pou-
žit motiv ze starší oblíbené protikože-
šinové kampaně Svobody zvířat 
s názvem „Sexy, Cool, Stupid“. 
Samolepky distribuujeme zdarma 
v našich infocentrech a na infostán-
cích nebo prostřednictvím pošty.

Facebooková stránka Petice za zákaz 
chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR 
má již přes 7 000 fanoušků.
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Kampaň Ukažte to vládě

Světový den bez kožešin

Samolepky  
SEXY – COOL - STUPID

http://www.ukaztetovlade.cz
http://www.protisrsti.cz
http://www.obchodbezkozesin.cz
http://www.ukaztetovlade.cz
http://www.facebook.com/PeticezazakazchovukozesinovychzviratvCR
http://www.facebook.com/Obchodbezkozesin
http://www.inFURmation.com


HCS & HHPS

Seznam značek s certifikátem HCS a/nebo HHPS dostupných v ČR

Raw Gaia | www.heaven4skin.cz/raw-gaia-v2.html
Raw Skin Food | www.rawskinfood.co.uk
Sanoflore | www.sanoflore.cz 
SpaRitual | www.sparitual.eu
Suma Foods (Triangle Wholefoods Collective 
Ltd; výrobky Ecoleaf) | www.suma.coop
Super Diet | www.superdiet.fr 
The Body Shop | www.thebodyshop.com
Urtekram | www.urtekram.cz
Yes Syzygy Ltd | www.yesyesyes.org
W.S. Badger | www.badgerbalm.com
 
Aktualizovaný seznam VŠECH značek 
s certifikátem HCS a/nebo HHPS a další 
informace naleznete na adresách: 
www.netestovanonazviratech.cz 
www.gocrueltyfree.org

Kiss My Face | www.kissmyface.com
Laboratoire Holistica International |  
www.holistica.fr
Lily LoLo Mineral Cosmetics |  
www.lilylolo.co.uk, www.lilylolo.cz
Liz Earle Cosmetics (KPL Cosmetics Ltd) | 
www.lizearle.com (pouze přes internet) 
Lush | www.lushcz.cz  
(pozn.: Tato značka certifikát HCS nemá,  
ale jako jediná výjimka je na základě své  
přísné firemní politiky ohledně netestování 
na zvířatech zařazena na tento seznam.)
Manufaktura | www.manufaktura.cz 
Marks & Spencer | www.marks-and-spencer.cz
Melvita | www.melvita.cz
Montagne Jeunesse |  
www.montagnejeunesse.com
Nothing Nasty | www.nothingnasty.com  
(pouze přes internet)
Organix South Inc. (Thera Neem) |  
www.organixsouth.com 
Paul Mitchell | www.paulmitchell.com,  
www.paulmitchellshop.cz

100% Pure | www.100pure.cz
Aftercare | www.theaftercarecompany.com
Amie | www.amieskincare.com
Astonish | www.astonishcleaners.com
Athena’s | www.athenas.it
Aubrey Organics | www.aubrey-organics.com
Balm Balm | www.balmbalm.com
BM Beauty | www.bmbeauty.com
Cuccio Naturale | www.cuccio.com
Earth Friendly Products | www.ecos.com
Ecover | www.ecover.com
Ecozone | www.ecozone.com
Everyday Minerals | www.everydayminerals.com
Florame | www.florame.cz
Forsythe Cosmetic Group  
(značka Color Club) | www.cosmeticgroup.com
Freeman | www.freemanbeauty.com 
Hedera natur (značky: Almacabio,  
Equo, Eco) | www.hederanatur.com
Helan | www.helan.it
Hurraw! Balm | www.hurrawbalm.com
Jason Natural Cosmetics |  
www.jason-natural.com

če
rv

en
 2

01
3

Svoboda zvířat Praha
Bořivojova 108, 130 00 Praha 3
e-mail: pokusy@svobodazvirat.cz
www.svobodazvirat.cz
www.pokusynazviratech.cz
www.netestovanonazviratech.cz

Podpořte naši kampaň!

www.svobodazvirat.cz

Leták se seznamem kosmetiky 
netestované na zvířatech

Kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech

Webové stránky
www.pokusynazviratech.cz
www.netestovanonazviratech.cz

Facebookové stránky
www.facebook.com/PeticeKosmetika
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Tato kampaň je rozdělena na tři 
samostatné projekty:

Oběti krásy – proti testování kos-
metiky a prostředků pro domác-
nost na zvířatech

Humánní vzdělávání – za nahra-
zení 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 InterNI-
CHE (Mezinárodní síť pro humánní 
vzdělávání), partnerskou organizací 
Svobody zvířat. Dále jsme partne-
rem Cruelty Free International - 
organizace usilující o ukončení testo-
vání kosmetiky na zvířatech ve všech 
zemích světa.

O problematice pokusů na zvířatech 
jsme informovali prostřednictvím 
informačních stánků a přednášek 
na různých akcích. Občané se mohli 
díky našim dobrovolníkům o tomto 
tématu dozvědět také z naší putovní 
výstavy, která byla umístěna 
na mnoha veřejných místech, např. 
na Magistrátu města Ostravy.

Připojili jsme se k několika meziná-
rodním kampaním proti pokusům 
na zvířatech – šlo např. o kampaň 
proti nevhodnému zacházení se zví-
řaty na britské univerzitě Imperial 
College London či kampaň proti 
vývozu primátů k pokusným účelům 
z Mauricia.

Oběti krásy
Velkým úspěchem bylo dosažení zákazu dovozu a prodeje 
kosmetiky testované na zvířatech v EU, který nabyl účin-
nosti 11. března 2013. Hrozilo, že termín zákazu bude 
o mnoho let posunut, ale i díky naší kampani a velké pod-
poře veřejnosti byl nakonec termín dodržen.

Česká média se tomuto tématu ve velké míře věnovala, 
podíleli jsme se proto i na několika článcích a reportážích, 
např. v pořadu ČT Chcete mě? či ve vysílání ČRo.

Českým společnostem jsme nadále nabízeli certifikaci 
Humánním kosmetickým standardem (HCS) a Humánním 
standardem pro prostředky pro domácnost (HHPS), protože 
tyto certifikáty mají i přes uvedený zákaz stále svůj smysl.

Veřejnost jsme o těchto certifikátech a schválených společ-
nostech informovali na našich informačních stáncích 
a internetových stránkách www.netestovanonazviratech.cz. 
V létě jsme vydali aktualizovanou tištěnou verzi seznamu 
značek se zmíněnými certifikáty, nový leták o testování 
na zvířatech a také samolepky.

V rámci projektu jsme se věnovali i testování Botoxu, jehož 
každá šarže je testována na zvířatech. Připojili jsme se 
k Celoevropskému týdnu proti testování Botoxu na zvířa-
tech a v centru Plzně jsme k tomuto tématu připravili infor-
mační stánek. Jeden z hlavních výrobců Botoxu na konci 
roku 2013 oznámil, že do konce roku 2014 s testováním 
na zvířatech skončí a nahradí jej metodou bez zvířat. 
Ke stejnému kroku se snažíme přesvědčit i zbývající 
výrobce.

Nejbližší příbuzní
Připojili jsme se ke kampani ECEAE proti vývozu opic z Mau-
ricia pro výzkumné účely. Opice, které jsou často odchy-
ceny v divočině, jsou odtrženy od svých rodinných skupin 
a poslány jako náklad na extrémně dlouhé vzdálenosti 
do výzkumných laboratoří po celém světě. Kromě toho hro-
zilo, že na Mauriciu bude zřízeno nové zařízení pro pokusy 
na primátech. Proti vzniku tohoto zařízení a přijetí souvisejí-
cího zákona vznikla petice.

Další aktivitou bylo zveřejnění petice proti odchytu divokých 
paviánů a provádění velmi krutých pokusů v Keni, mimo jiné 
vědci z Evropy a USA.

http://www.pokusynazviratech.cz
http://www.netestovanonazviratech.cz
http://www.facebook.com/PeticeKosmetika
http://www.netestovanonazviratech.cz


Kampaň 
Cirkusy bez zvířat

Během roku 2013 jsme pravidelně navštěvovali 
cirkusové zvěřince. Situace v nich z pohledu 
ochrany zvířat není uspokojivá. V cirkusech nej-
více trpí zvířata volně žijící, která nejsou domes-
tikovaná a nejsou tedy zvyklá na život v zajetí. 
Jedná se např. o medvědy, kočkovité šelmy, 
slony, krokodýly a další. Při některých našich 
návštěvách zvěřinců byla zvířata bez vody, bez 
možnosti úkrytu, nebo dokonce bez možnosti 
udělat krok. V případě zjištění pochybení podá-
váme podněty příslušné veterinární správě k pře-
šetření, zda se nejedná o porušení Zákona 
na ochranu zvířat proti týrání.

12. srpna 2013 se zvířatům v cirkusech věnoval 
ČRo 2, kterému jsme poskytli rozhovor. Prostor 
vyjádřit se k této problematice jsme dostali např. 
i v rámci článku na serveru denik.cz.

Na podzim 2013 jsme vydali nové letáky ke kam-
pani Cirkusy bez zvířat. V letáku najdete základní 
informace o životních podmínkách zvířat v cirku-
sech, drezúře, legislativě i o tom, jak lze zvířatům 
v cirkusech pomoci.

I v průběhu roku 2013 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.
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Webové stránky
www.cirkusybezzvirat.cz

Facebookové stránky
www.facebook.com/cirkusybezzvirat

Z virtuální kampaně  
„Chci cirkusy bez zvířat“

http://www.cirkusybezzvirat.cz
http://www.facebook.com/cirkusybezzvirat


Webové stránky
www.kocici.cz

Facebookové stránky
www.facebook.com/kocky.svobodazvirat.plzen?fref=ts

Sekce na ochranu koček

Činnost Sekce na ochranu koček je velmi bohatá a zahrnuje 
průběžnou činnost stejně tak jako jednorázové aktivity.

Průběžná činnost
Stěžejní část práce Sekce spočívá v péči o opuštěné kočky. 
V této oblasti jsme v roce 2013 vykázali 40 koček a koťat 
umístěných do rodin (adoptovaných) a 3 virtuální adopce. 
Výše uvedená čísla jen stroze vykazují počet jedinců, kteří 
prošli našima rukama, ale za těmi čísly je třeba vidět práci 
odvedenou členy Sekce spočívající v každodenní péči 
o kočky, obstarávání krmiva a steliva, návštěvy veterináře, 
ochočování koček atd.

Všechny adoptované kočky jsou pravidelně odčervovány 
a očkovány, a pokud jsou starší osmi měsíců, tak i kastro-
vány. Dále se také staráme o zlepšení života volně žijících 
koček tím, že je chodíme krmit a rozmisťujeme pro ně zatep-
lené bedýnky. Zdarma zapůjčujeme odchytovou klec.

Jednorázové aktivity
Uspořádali jsme 3 infostánky spojené se sbírkou financí 
a jednu samostatnou sbírku. Zúčastnili jsme se velikonočního 
a vánočního Kočičího přání. Jsou to akce, při kterých lidé 
posílají opuštěným kočičkám peníze na splnění jejich přání 
zveřejněných na internetu (www.kociciprani.cz).

V listopadu mohla plzeňská veřejnost navštívit výstavu foto-
grafií s názvem Kočky a lidé kolem nich, na které byli prezen-
továni nejen lidé, kteří se o kočky starají, ale také fotografie 
koček, které nabízíme k adopci. V sobotu 2. listopadu 2013 
jsme se zúčastnili benefičního koncertu pořádaného pod 
názvem Koczcor - vstupné bylo věnováno plzeňským kočičím 
útulkům.

Dne 8. prosince 2013 jsme se v Praze se šesti kočkami 
zúčastnili umisťovací výstavy opuštěných koček, kterou pořá-
dalo občanské sdružení Animal´s a spolek „Pozor, kočka!“.
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Webové stránky
www.svobodazvirat.cz/kampane/ekologicka-vychova.htm

Facebookové stránky
www.facebook.com/ekologickavychova

Ekovýchovné programy

V průběhu roku 2013 jsme připravovali nové výukové materi-
ály a nadále jsme nabízeli několik ekovýchovných programů. 
Pro 1. stupeň ZŠ jsou určeny 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 cir-
kusu a zoo.“ Pro 2. stupeň ZŠ jsou určeny další 3 programy, 
a to: „Zvířata a průmysl“, „Zvířata na farmě“ a „Zvířata v cir-
kusech a zoo.“ Všechny programy jsme nabízeli i v anglickém 
jazyce.

Na stránkách www.svobodazvirat.cz/informacni-materialy/
informacni-materialy-ekologicka-vychova.htm jsou ke stažení 
pracovní listy ke všem programům.
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Další události ve Svobodě zvířat

Během roku 2013 jsme uspořádali řadu infostánků a výstav v nej-
různějších městech ČR. Následují informace o několika význam-
nějších akcích, kterých jsme se účastnili.

Veganfest
V březnu se v Brně konal Veganfest, měsíc trvající akce zaměřená 
na informování veřejnosti o různých tématech ochrany zvířat 
a především na podporu veganství. Součástí programu byla 
i přednáška Barbory Bartuškové Večlové ze Svobody zvířat 
o pokusech na zvířatech a alternativních metodách.

Veletrh neziskových organizací
V květnu se v prostorách Národní technické knihovny v Praze 
uskutečnil 14. ročník veletrhu neziskových organizací. Mezi cca 
200 organizacemi nechyběl ani infostánek Svobody zvířat.

Veggie Parade
S infostánkem jsme nechyběli ani na tradičním pochodu Veggie 
Parade, který se konal 15. června. Jedná se o mezinárodní 
pochod, jehož cílem je vnést mezi širokou veřejnost infor-
mace o zneužívání zvířat, odhalovat zákulisí velkochovů a nabíd-
nout etické řešení tohoto problému. Také jde o oslavu hod-
noty soucitu, nenásilí a úcty k životům všech tvorů této planety.

JamRock
V roce 2013 jsme se poprvé zúčastnili festivalu JamRock v Žam-
berku, který se konal 29. června. Na našem infostánku jsme roz-
dali mnoho informačních materiálů, zodpověděli desítky dotazů 
a prodali velké množství benefičních předmětů.

Open Air festival v Trutnově
Ani v roce 2013 jsme s infostánkem nechyběli na Trutnov Open 
Air Festivalu, který se tradičně koná v srpnu. Kromě informačních 
materiálů jsme pro kolemjdoucí připravili kvíz či další zábavné 
aktivity, díky nimž se mohli dozvědět něco nového o zvířatech 
a jejich ochraně. Návštěvníci měli dále možnost podepsat Petici 
za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR nebo vyfotit se 
do naší virtuální kampaně za Cirkusy bez zvířat.

Postoje politiků k ochraně zvířat
Na podzim proběhly předčasné volby do poslanecké sněmovny. 
Přístup politických stran k ochraně zvířat monitorovala krátká 
anketa, se kterou  jsme před volbami oslovili vždy tři lídry dva-
nácti politických stran z jednotlivých krajů. Celkem bylo oslo-
veno více než tři sta politiků, zpětnou vazbu jsme obdr-
želi od sedmdesáti z nich. Zajímal nás například politický názor 
na drezúru volně žijících zvířat v cirkusech, testy na zvířatech 
nebo na přiměřenost trestů za týrání zvířat.

Nejvíce odpovědí a zároveň projevení kladného postoje k ochraně 
zvířat projevila Strana zelených a Piráti. Naopak nejvíce negativ-
ních odpovědí jsme zaznamenali u strany Svobodní.

Nechali jsme také provést analýzu volebních programů, která 
potvrdila, že většina politických stran se ve svých progra-
mech ochranou zvířat vůbec nezabývá – výjimku tvoří Strana zele-
ných.

Vegetariánský den
Dne 29. září 2013 se na Toulcově dvoře v Praze 
konal jubilejní 10. ročník Vegetariánského dne - 
akce plná dobrého jídla, zajímavých přednášek 
a zábavy, kterou tradičně pořádá Česká vegetari-
ánská společnost.

Akce se zúčastnila i Svoboda zvířat se svým info-
stánkem. Součástí programu také byla před-
náška o problematice využívání zvířat v cirkusech 
a o kampani Cirkusy bez zvířat.

Světový den  
hospodářských zvířat
Dne 2. října, při příležitosti Světového dne hospo-
dářských zvířat, jsme v Plzni uspořádali ochut-
návku veganského kebabu. Zdarma jsme kolem-
jdoucím nabízeli k ochutnání tuto čistě rostlinnou 
alternativu vyrobenou ze seitanu. Samozřejmě 
jsme nezapomněli ani na informování o ochraně 
zvířat či možnosti veganského stravování.

Putovní výstavy
Svoboda zvířat již tradičně nabízí zdarma k zapůj-
čení 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.

Výstava nazvaná „Proti srsti“ obsahuje informace 
o způsobech chovu kožešinových zvířat, o legis-
lativě v různých zemích, ale i tom, jak se všichni 
můžeme aktivně do boje proti chovu tzv. kožeši-
nových zvířat zapojit. Výstava „Pokusy na zvířa-
tech“, jak už její název napovídá, informuje o pro-
blematice testování kosmetiky a dalších 
produktů. Mimo jiné nabízí různé alternativní 
metody řešení. Výstava „Odpovědný spotřebitel“ 
je zaměřena na celkové etické a ekologické cho-
vání osob v roli spotřebitelů. Jakousi doplňkovou 
výstavou je tzv. DAF, neboli Designem proti kože-
šinám (Design Against Fur), která vznikla v rámci 
stejnojmenné výtvarné soutěže, kde studenti 
navrhovali plakáty vyslovující se proti kožešinové 
módě.
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Infocentrum Praha
Informační centrum ochrany zvířat na Praze 
5 bylo otevřeno v roce 2006. Koncem roku 
2011 se naše infocentrum přestěhovalo 
na novou adresu na Prahu 3.

V infocentru se setkáváme především se 
zájmem o informační materiály (letáky, pla-
káty, knihy, odznaky atd.). Dále se návštěv-
níci zajímali o to, jak se zapojit do činnosti 
Svobody zvířat. Pomáhali jsme řešit i mnoho 
případů týrání zvířat.

V infocentru také můžete zakoupit část před-
mětů z e-shopu SZ.

Adresa: Bořivojova 108, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 601 385 486
Hodiny pro veřejnost:  
pondělí a středa 14–18 hodin
E-mail: infocentrum@svobodazvirat.cz

Infocentrum Plzeň
V Plzni je již od roku 1998 hlavní sídlo Svo-
body zvířat. Probíhá zde hlavní distribuce 
informačních a propagačních materiálů 
a i tato kancelář plní zároveň funkci infor-
mačního centra. V plzeňské kanceláři je také 
možnost zakoupit si produkty z e-shopu Svo-
body zvířat.

Adresa: Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Telefon: +420 377 444 084
Hodiny pro veřejnost:  
úterý 10-13:30 hodin
čtvrtek 14:30–18 hodin
E-mail: info@svobodazvirat.cz

Celkem jsme v našich infocentrech 
v roce 2013 zodpověděli osobně, telefo-
nicky nebo e-mailem přes 1600 dotazů 
z řad veřejnosti. Zdarma jsme zájemcům 
rozeslali přes 150 zásilek s informač-
ními 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.svobodazvirat.cz/o-nas/
informacni-centra.htm.

E-shop Svobody zvířat

Na webových stránkách Svobody zvířat je možné nalézt i bene-
fiční e-shop. V nabídce jsou např. trička, placky, knihy, samolepky 
nebo vitaminy pro vegany. Členové SZ mají slevu 10% na veškeré 
zboží. Výrobky lze zakoupit i v obou našich infocentrech.

Členství ve Svobodě zvířat

Členem SZ se může stát každý zájemce – členství není omezeno 
věkem. V současné době má SZ přes 450 členů a zhruba 1 500 
drobných či větších dárců.

Členové Svobody zvířat nemají kromě zaplacení členského pří-
spěvku žádné povinnosti. Je zcela na nich, jak aktivně se do čin-
nosti sdružení zapojí. Dostávají pravidelné informace o aktivitách 
Svobody zvířat a novinkách z oblasti ochrany zvířat či nové mate-
riály, které vydáváme. Mezi výhody členství patří bezplatné zasí-
lání čtvrtletního Zpravodaje Svobody zvířat (v tištěné či elektro-
nické podobě), měsíčního e-mailového Newsletteru, 10% sleva 
v e-shopu SZ a 10% sleva v obchodu www.kosmetika-bio.cz.

Členské příspěvky (tj. 300 Kč/kalendářní rok) se platí předem 
na celý kalendářní rok. Případní zájemci mají možnost 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 převo-
dem na následující účet: ČSOB Plzeň 152049858/0300, pří-
padně složenkou nebo osobně v našich infocentrech.

Členství je možné také darovat prostřednictvím dárkových pou-
kázek v hodnotě 300 Kč (roční členství), 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.

Dárcovské SMS (DMS)

Občanské sdružení Svoboda zvířat pokračovalo v účasti na uni-
kátním projektu oblíbených dárcovských SMS zpráv, do něhož 
se zapojilo 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 28,50 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 po dobu jednoho roku automa-
ticky odečtena částka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

DMS - dárcovská SMS je společným projektem Fóra dárců, 
občanského sdružení usilujícího o podporu filantropie v České 
republice, a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Více infor-
mací najdete na www.darcovskasms.cz.
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Svoboda zvířat na internetu

Finanční zpráva

11

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

Příjmy v roce 2013 Kč

Dary fyzických a právnických osob 985 179,11

Členské příspěvky 102 170,00

Přijaté dotace či granty 33 504,00

Ostatní příjmy a úroky 153 857,03

Celkem příjmy 1 274 710,14

Výdaje v roce 2013 Kč

Materiál a služby (Sekce na ochranu koček) 237 199,00

Kancelářské potřeby, kancelářské vybavení 86 601,00

Ostatní materiál (letáky, samolepky, literatura atd.) 55 240,00

Nájemné a energie 118 744,00

Mzdové náklady 193 365,00

Cestovné 19 406,00

Propagace, grafické práce, kopírování 348 143,78

Telekomunikace, internet, poštovné 68 056,93

Poradenství, účetnictví, kurzovné, školení 112 826,00

Správa VT, software 4 653,40

Ostatní služby 1 934,69

Ostatní náklady (bankovní poplatky, poskytnuté  
příspěvky, odpisy hmotného majetku…) 26 502,68

Celkem výdaje 1 272 672,48

Svoboda zvířat na webu

Svoboda zvířat na facebooku

http://www.svobodazvirat.cz
http://www.facebook.com/Svobodazvirat
http://www.facebook.com/SZPraha
http://twitter.com/svobodazvirat
http://www.youtube.com/user/Svobodazvirat
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