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Vážení příznivci ochrany zvířat,

občanské sdružení Svoboda zvířat působí v České republice již 17
let a řadí se mezi přední organizace na ochranu zvířat u nás. I v průběhu roku 2010 jsme se v rámci naší práce plně věnovali některým
otázkám ochrany zvířat. O své činnosti jsme pravidelně informovali
již ve Zpravodajích a Newsletterech, nyní držíte v ruce souhrnnou
výroční zprávu za celý rok 2010.
Děkujeme za podporu a doufáme, že nám i nadále zachováte svou
přízeň!

Lucie Moravcová
předsedkyně Svobody zvířat

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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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 5 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 RSPCA (Královské společnosti pro ochranu
zvířat), WSPA (Světové společnosti na ochranu zvířat), FFA (Aliance za módu bez kožešin) a ECEAE
(Evropské koalice za ukončení pokusů na 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.
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
a za nahrazení pokusů na zvířatech. 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

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 (Fur Free Alliance, RSPCA, PRO TIER,
BUAV, WSPA). 40 % představují příjmy od drobných dárců a zhruba 5 % získává SZ z prodeje
propagačních předmětů a z organizování benefičních akcí. SZ nepřijímá peníze od firem, které
profitují z využívání zvířat.
V průběhu své sedmnáctileté existence zaznamenala SZ řadu úspěchů. Patří mezi ně např. prosazení zákazu testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech v ČR, uzavření kožešinové farmy v Milevsku a v Souměři, podíl na prosazení zákazu dovozu a prodeje psích a kočičích kožešin v EU či zákazu
uvádění výrobků z tuleňů na trh v EU. Avšak největším úspěchem, který v oblasti ochrany zvířat SZ
pozoruje, je posun veřejnosti ve smyslu vnímání zvířat jako cítících plnohodnotných bytostí.
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Kampaň Proti srsti
Cílem kampaně Proti srsti je ukončit zbytečné týrání a zabíjení tzv. kožešinových zvířat kvůli kožešinové módě – tedy prosadit v České republice zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat a snížit prodejnost pravých kožešin. V roce 2010 jsme se mimo jiné věnovali i ilegálnímu prodeji psích a kočičích kožešin, zveřejnili jsme nové záběry z českých kožešinových farem a spustili jsme sběr
podpisů pod petici za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v České Republice.
Více na stránkách www.protisrsti.cz

Listopad – měsíc bez kožešin

Koncem roku 2010 jsme vyhlásili akci s názvem „Listopad –
měsíc bez kožešin“, v rámci níž jsme uspořádali několik akcí pro
veřejnost – například protestní průvod Prahou na Světový den bez
kožešin či rozdávání letáků informujících o stinných stránkách
kožešinové módy v různých městech ČR. Cílem celého projektu
bylo upozornit na skutečnost, že právě v listopadu dochází k zabíjení a „kožkování“ tzv. kožešinových zvířat na farmách.

Prodej psích a kočičích
kožešin

Počátkem roku 2010 jsme se soustředili
na porušování evropského nařízení,
které zakazuje obchodovat s psími
a kočičími kožešinami v EU. Podle průzkumu, který jsme začali provádět
na konci roku 2009, je nařízení v ČR
běžně porušováno. Na tuto skutečnost
jsme upozornili jak firmy, které jej porušují, tak příslušné orgány (SVS, ČOI)
a také média. Díky naší snaze byla uskutečněna reportáž, která běžela v hlavním
vysílacím čase na TV Nova. O problematice se tak dozvěděla i široká veřejnost.

Nové dokumenty a materiály

Vydali jsme nový dokument s názvem Děsivý průmysl v Číně, který tajně natočil slavný švýcarský
investigativní novinář Mark Rissi v roce 2009. Dokument mapuje podmínky chovu a zabíjení tzv.
kožešinových zvířat v Číně. Český komentář k němu namluvil herec Petr Vacek. Veřejnosti jsme jej
poprvé představili koncem února 2010 na náměstí Republiky v Praze. Video můžete shlédnout
zde: www.youtube.com/user/Svobodazvirat.
V létě jsme zveřejnili překlad nového dokumentu s názvem „Jedovaté kožešiny: Dopady výroby
kožešin na životní prostředí a nebezpečí pro lidské zdraví“, který sepsala americká organizace The
Humane Society of the United States (HSUS). Text přináší a velmi jasně a stručně shrnuje poznatky
o škodlivosti kožešinové výroby nejen na životní prostředí, ale i na lidské zdraví. Více informací
naleznete na www.protisrsti.cz/novinky/jake-dopady-ma-vyroba-kozesin-nazivotni-prostredi-a-na-lidske-zdravi.htm.
V říjnu jsme začali distribuovat nové letáky kampaně Proti srsti, které informují o tom, co se skrývá
za kožešinovou módou.

Nejdůležitější událostí bylo zveřejnění nových záběrů z několika
českých kožešinových farem. Fotografie a videozáznamy (viz
www.protisrsti.cz/zabery-a-fotografie-z-kozesinovych-farem/cr/)
opět dokazují, že zvířata chovaná na farmách trpí. Na základě
těchto důkazů jsme podali podnět na Krajskou veterinární zprávu
k prošetření celé situace.

Další aktivity

Lobovali jsme u europoslanců za přijetí nařízení, které by ukládalo
povinnost označovat pravé kožešiny, pokud je výrobky obsahují;
předešlo by se tak klamání spotřebitele, který mnohdy ani netuší,
že si kupuje výrobek obsahující pravou kožešinu.
V květnu a v říjnu jsme se zúčastnili setkání členských organizací
Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alliance, FFA), která sdružuje více než 35 organizací na ochranu (nejen) tzv. kožešinových
zvířat z celého světa. Svoboda zvířat je jejím členem již od roku
2001. FFA každoročně vyhlašuje soutěž Designem proti kožeši-

Kampaň Proti srsti

Vítězný plakát česko-slovenského kola
soutěžě DAF, autor Milan Karas
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Na druhém místě se umístil plakát
Martina Brože

nám (DAF) a koordinuje mezinárodní certifikační program Obchod
bez kožešin (FFR). Oba tyto projekty již několik let v ČR úspěšně
organizuje Svoboda zvířat. Více informací o činnosti koalice
najdete na www.inFURmation.com.

Cenu za třetí místo si odnesla
Barbora Hojerová

Ocenění za vynikající zpracování získal
plakát Ondřeje Dolejšího

Soutěž DAF byla v prosinci tématem pořadu ČT „Chcete mě?“ Díl z 10. prosince 2010 si můžete
přehrát na www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/210572221300038/video/.
V listopadu jste se o DAF mohli doslechnout také v reportáži na ČRo 3.
Více viz www.svobodazvirat.cz/novinky/rozhovor-o-soutezi-daf-na-cro-3.htm.

Designem proti kožešinám
(Design Against Fur, DAF)

Pokračovali jsme také v koordinaci česko-slovenského kola soutěže Designem proti kožešinám (více viz www.dafcr.cz). Odborná
porota vybrala vítězné plakáty a slavnostní vyhlášení výsledků
proběhlo v listopadu v Praze. Vítěz Milan Karas, student Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, obdržel software od společnosti ADOBE a týdenní stáž v reklamní agentuře
Scholz&Friends Praha. Celkem jsme letos obdrželi 112 plakátů
z České a Slovenské republiky. V průběhu roku jsme uspořádali
mnoho výstav obsahující nejlepší práce soutěže DAF. V prosinci
jsme spustili nový ročník soutěže DAF 2011.

Obchod bez kožešin
(Fur Free Retailer, FFR)

Nezanevřeli jsme ani na koordinaci
mezinárodního certifikačního programu pro prodejce, kteří se rozhodli
neprodávat pravé kožešiny – Obchod
bez kožešin. Podařilo se nám získat
nové obchodníky, kteří se do programu zapojili, i nové partnery projektu. Jejich seznam najdete
na www.obchodbezkozesin.cz.
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Kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech
Tato kampaň je již několik let 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

V dubnu jsme dokončili novou výstavu o pokusech na zvířatech
a alternativních metodách. Výstavu používáme na informačních
stáncích a nabízíme ji našim příznivcům zdarma k zapůjčení.
Dále jsme spustili novou verzi webu www.pokusynazviratech.cz.
Nově zde můžete nalézt více informací o pokusech na zvířatech,
alternativních metodách, situaci v ČR atd.
Na začátku června jsme zahájili poradnu k testování na zvířatech
v rámci spotřebitelských poraden na webu www.bioklub.cz.
Tento web nabízí informace o biopotravinách, ekologickém způsobu života, zdravé výživě atd. V rámci poradny zodpovídáme
dotazy týkající se pokusů na zvířatech, alternativních metod,
certifikátů atd.
V roce 2010 proběhlo konečné hlasování o podobě novelizované
evropské směrnice 86/609 EEC na ochranu zvířat používaných
k pokusným a jiným vědeckým účelům. Společně s dalšími
evropskými organizacemi jsme usilovali o její co nejlepší podobu
s ohledem na ochranu zvířat (prosazovali jsme např. zákaz
pokusů na primátech, strategický plán na redukci pokusů na zvířatech, zákaz určitých typů výzkumu atd.). Bohužel konečná
podoba směrnice zvířatům v laboratořích významnou změnu
k lepšímu nepřinese.

Oběti krásy

Českým společnostem jsme nadále nabízeli certifikaci Humánním kosmetickým standardem (HCS)
a Humánním standardem pro prostředky pro
domácnost (HHPS). Tyto certifikáty zaručují, že
výrobky ani jejich jednotlivé složky nebyly testovány na zvířatech.
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), jejímž je Svoboda
zvířat partnerem.
O problematice pokusů na zvířatech jsme informovali prostřednictvím mnoha informačních stánků
a přednášek na školách i jiných veřejných místech. Toto téma se také objevilo opakovaně v médiích, např. 19. ledna 2010 byla ve vysílání ČT24 odvysílána reportáž o pokusech na prasatech
v Rakousku. Součástí reportáže byl rozhovor s Barborou Večlovou ze SZ.

Veřejnost jsme o certifikátech a společnostech s uděleným certifikátem informovali prostřednictvím přednášek
ve školách a na jiných veřejných místech, a také na našich
informačních stáncích a internetových stránkách www.netestovanonazviratech.cz. Na začátku roku jsme vydali tištěný seznam
značek se zmíněnými certifikáty. V den laboratorních zvířat
(24. 4.) rozdávaly tyto seznamy desítky dobrovolníků v mnoha
českých městech.

Kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech

Informační stánek ke Světovému dni laboratorních zvířat

Setkání členů ECEAE v Bruselu

Připojili jsme se ke kampani za zastavení testování botoxu na zvířatech. Každá dávka tohoto výrobku, který je používaný kromě
lékařských účelů především pro vyhlazování vrásek, je testována
na myších v krutém a nespolehlivém testu LD 50. Zveřejnili jsme
podrobné informace o této problematice a také možnosti, jak
pomoci. Např. je možné napsat dopis výrobcům botoxu a požádat
je, aby urychlili proces vývoje a schválení metod testování bez
použití zvířat.

dala své výhrady k této zprávě a připravila celoevropskou petici za dodržení termínu pro zákaz
testování kosmetiky.

Na konci roku 2010 jsme se zapojili do evropské kampaně týkající se testování kosmetiky. Evropská komise se totiž pokouší
oslabit zákaz testování kosmetiky na zvířatech. Od roku 2013 by
tak mohly být ze zákazu vyjmuty kromě již stávajících výjimek
další testy s tím, že se jejich konečný zákaz odsune na neurčito.
Evropská komise si nechala zpracovat expertní zprávu o dostupnosti alternativních metod, podle ECEAE (Evropské koalice
za ukončení pokusů na zvířatech, jíž je SZ členem) je ale tato
zpráva přehnaně negativní a nebere v úvahu skutečnou dostupnost alternativních metod. ECEAE proto Evropské komisi pře-

Na konci roku 2009 jsme zorganizovali dotazníkový průzkum názorů studentů SŠ a VŠ na téma pitev
a pokusů na zvířatech v rámci výuky. V roce 2010 jsme průzkum vyhodnotili a zveřejnili jeho výsledky.

Humánní vzdělávání

I v roce 2009 jsme spolupracovali se středními i vysokými školami v ČR. Uspořádali jsme několik
přednášek o alternativách ve vzdělávání a několika školám jsme poskytli počítačové programy
nahrazující některé pokusy a pitvy na zvířatech.

Ostatní

Stejně jako již opakovaně v minulosti i letos jsme před parlamentními volbami oslovili všechny kandidáty, na které byl k dispozici kontakt, s dotazníkem týkajícím se ochrany zvířat. Ptali jsme se jich
např. na stanovisko k testování prostředků pro domácnost či na názory na chov kožešinových zvířat.
Více na: www.pokusynazviratech.cz, alternativy@svobodazvirat.cz, pokusy@svobodazvirat.cz
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Sekce Na ochranu koček

Ekovýchovné programy

Aktivity naší sekce lze rozdělit do dvou oblastí – tj. průběžná činnost a jednorázové akce.

V průběhu roku 2010 jsme připravovali nové vyučovací programy,
s jejichž výukou plánujeme začít během března 2011.

Průběžná činnost

Pro 1.stupeň ZŠ jsou připraveny 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 také 3 programy: „Zvířata
jako součást průmyslu,“ „Zvířata na farmě“ a „Zvířata v cirkusech a zoo.“

Do průběžné a v podstatě každodenní 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 kastrace) a domestikací a končí hledáním adoptivní rodiny.
Depozita jsou domácnosti, chaty a chalupy našich členů a podporovatelů, kde jsou kočky ošetřeny, příp. i léčeny a zvykají si na pobyt u lidí. V průběhu roku 2010 jsme se v našich depozitech
starali o celkem 78 koček a koťat (průměrně bylo v naší péči kolem 35 koček najednou), z nichž
45 bylo umístěno do adoptivních rodin.
Pro kočky žijící venku pořizujeme zateplené boudičky, dodáváme krmení a snažíme se jim život
venku usnadnit. Začátkem roku 2010 jsme rozmístili 10 boudiček a v listopadu 2010 jsme zakoupili dalších 12, které postupně rozmísťujeme.

Jednorázové aktivity

Každoročním vyvrcholením naší činnosti je organizace umisťovací výstavy koček. Již 8. umisťovací
výstava opuštěných koček se uskutečnila 27.listopadu v KZ JAS v Jablonského ulici v Plzni. Bylo
zde vystaveno 55 opuštěných koček a koťat, z nichž 26 našlo nový domov. Návštěvníci výstavy si
zde mohli prohlédnout panely s pokyny tom, jak pečovat o kočky, a mohli si odnést letáky s informacemi o kastraci a důležitosti očkování koček.
Pravidelně pořádáme prezentační akce spojené s veřejnou sbírkou a prodejem výrobků zhotovených našimi členy. Dvě takové akce se např. v červnu a listopadu uskutečnily v Plzni u Branky.
Více na: www.kocici.cz, info@kocici.cz

Nově vydaný informační prospekt k ekovýchovným programům

Na stránkách www.svobodazvirat.cz/informacni-materialy/informacni-materialy-ekologicka-vychova.htm jsou k dispozici ke stažení pracovní listy ke všem programům.
Více na: ekovychova@svobodazvirat.cz

Ostatní aktivity Svobody zvířat
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Průvodce odpovědného spotřebitele Plzní

Za finanční podpory Nadačního fondu Zelený poklad jsme vydali
nový informační materiál Průvodce odpovědného spotřebitele
Plzní. Jeho cílem a snahou je přiblížit obyvatelům Plzně fenomén
odpovědného spotřebitelství. Průvodce nabízí přehlednou
a stručnou formou orientaci v nabídce eticky a environmentálně
ohleduplných výrobků a služeb. Přináší seznam prodejen nabízejících výrobky odpovědné spotřeby a také přehled restaurací
a jídelen zaměřených na stravování podle zásad zdravé výživy.
Na vydání průvodce navázal cyklus čtyř přednášek s besedou pro
veřejnost na téma odpovědné spotřebitelství.
Více informací najdete na www.svobodazvirat.cz/novinky/
svoboda-zvirat-v-plzni-radi-jak-se-stat-odpovednejsim-spotrebitelem.htm.
Průvodce odpovědného spotřebitele Plzní

Komunikační kampaň Svobody zvířat

Na počátku března jsme spustili novou komunikační kampaň,
s jejíž pomocí připomínáme široké veřejnosti, že jsme zde již 15
let proto, abychom chránili zvířata. Po celé České republice
můžete spatřit plakáty s mottem „Široká nabídka, jak je zabít.
Limitovaná, jak je chránit.“, které odkazuje na vyobrazené
nástroje běžně používané k zabíjení zvířat. Rozmístili jsme přes
70 posterscreenů a 100 plakátků naleznete také v pražském
metru na trasách A a B. Kampaň byla spolufinancována nadací
The William and Charlotte Parks Foundation for Animal Welfare
a návrhy vytvořila naše partnerská agentura Scholz and Friends.

Infostánky, přednášky atd.

V průběhu roku 2010 jsme se s našimi infostánky zúčastnili řady
zajímavých akcí a uspořádali jsme mnoho přednášek a dalších
veřejných akcí…
V dubnu jsme s infostánkem zavítali na NGO Market 2010 (veletrh neziskových organizací), který se konal v prostorách Národní
technické knihovny v Praze.
V květnu jste nás mohli např. potkat na druhém ročníku Veggie
Parade v Praze. Jedná se o pochod na oslavu vegetariánství/
veganství jako soucitného životního stylu.

V červnu jsme se pak zúčastnili plzeňské
akce Den Meliny Mercouri, která byla součástí kandidatury Města Plzně na Evropské
hlavní město kultury 2015.
V srpnu jste se s námi mimo jiné mohli setkat
na tradičním Open Air Festivalu v Trutnově
V září jsme v Brně na Malinovského náměstí
uspořádali pětidenní informační stánek
s výstavou věnovanou pokusům na zvířatech,
koncem září jsme pak s infostánkem zavítali
do V říjnu jsme se aktivně účastnili Vegetariánského dne na Toulcově dvoře v Praze, benefičního Koncertu proti kožešinám II v klubu
Rockshock v Praze nebo přednáškových
večerů v Rock café a v klubu Cross v Praze.
Začátkem října jsme v rámci „Veggie měsíce“
v plzeňské kavárně a čajovně Kačaba ve spolupráci s iniciativou Veggie parade zorganizovali Večer za práva zvířat s veganskou ochutnávkou a promítáním filmů Království míru
a Svědek.

Infostánek v Brně na Malinovského náměstí
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Členství ve Svobodě zvířat

Infocentra Svobody zvířat

Členem SZ se může stát každý zájemce – členství není omezeno věkem. V současné době má SZ
přes 370 členů a zhruba 1000 přispěvatelů.

Infocentrum Praha

Členové Svobody zvířat nemají kromě zaplacení členského příspěvku žádné povinnosti. Je zcela
na nich, jak aktivně se do činnosti sdružení zapojí. Dostávají pravidelné informace o činnosti Svobody zvířat a novinkách z oblasti ochrany zvířat. Mezi konkrétní výhody členství patří bezplatné
zasílání čtvrtletního Zpravodaje Svobody zvířat, dvouměsíčního e-mailového newsletteru a 10%
sleva v e-shopu SZ. 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 převodem na následující účet: ČSOB Plzeň
152049858/0300, případně složenkou.

Informační centrum ochrany zvířat na Praze 5 bylo otevřeno
v roce 2006. V roce 2010 jsme zaznamenali přibližně 20 návštěv.
Mnohem více ovšem zájemci využívali možnosti e-mailového (305
dotazů) nebo telefonického kontaktu (cca 100 dotazů). Zájem byl
především o informační materiály (letáky, plakáty, knihy, odznaky
atd.). Dále se návštěvníci zajímali o možnost zapojit se do činnosti Svobody zvířat. V informačním centru je pravidelně jedenkrát týdně přítomen pracovník SZ, kromě toho je možné sjednat
si individuální schůzku v jiném termínu. Informační centrum je
také využíváno pro rozhovory s médii a pro jednání s jinými organizacemi na ochranu zvířat.

Členství můžete také darovat prostřednictvím dárkových poukázek, které jsme pro Vás připravili.
Máte-li zájem o tento originální dárek, nabízíme poukázky v hodnotě 300 Kč (roční členství),
600 Kč (členství na dva roky) nebo 1 500 Kč (členství na pět let).

Adresa: Mozartova 6/1976, 150 00 Praha 5
Telefon: 777 835 651
Hodiny pro veřejnost: čtvrtek 16 –19 hodin

Více na clenstvi@svobodazvirat.cz

Více na infocentrum@svobodazvirat.cz

V červnu 2010 se uskutečnilo druhé setkání členů Svobody zvířat. Akce probíhala v Praze v prostorách Domu ochránců přírody. Zúčastnilo se jej okolo dvaceti členů z celé republiky.

Infocentrum Plzeň

Pro naše členy jsme také připravili letní fotosoutěž. Z vítězných fotografií jsme vytvořili benefiční
kalendář na rok 2011.

DMS

Občanské sdružení Svoboda zvířat se v dubnu zapojilo do unikátního projektu
oblíbených dárcovských SMS zpráv. Podpořit ochranu zvířat je tak nyní ještě
jednodušší. Jednorázová DMS pro Svobodu zvířat: Odešlete dárcovskou SMS
ve tvaru DMS SVOBODAZVIRAT na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč,
Svoboda zvířat obdrží 27 Kč. DMS Roční podpora: Nyní můžete nově přispívat
pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru
DMS ROK SVOBODAZVIRAT na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete 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.
Předmětem činnosti Asociace je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních
telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České
republice.

V Plzni je již od roku 1998 hlavní sídlo Svobody zvířat. Probíhá
zde hlavní distribuce informačních a propagačních materiálů
a i tato kancelář plní zároveň funkci informačního centra.
V plzeňské kanceláři je také možnost zakoupit si produkty
z e-shopu Svobody zvířat.
V průběhu loňského roku jsme zde v rámci osobního, telefonního
či e-mailového kontaktu zodpověděli 442 dotazů.
Adresa: Koterovská 84, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 444 084
Hodiny pro veřejnost: středa 14 –18 hodin
Dotazy a informační materiály: 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.

Svoboda zvířat na internetu

Finanční zpráva

Kromě oficiálních internetových stránek organizace
(www.svobodazvirat.cz) je možno navštívit i další stránky
věnované naší činnosti a novinkám v SZ.

Příjmy v roce 2010

Kč

Individuální dárci a dárkyně

810 599

Členské příspěvky

340 237

Blog SZ

http://blog.svobodazvirat.cz/

Facebook
Skupina „Svoboda zvířat“
www.facebook.com/Svobodazvirat
Skupina „Zachraňte tuleně! I Váš hlas může rozhodnout!“
www.facebook.com/group.php?gid=49290913188
Skupina “DESIGNEM PROTI KOŽEŠINÁM”
www.facebook.com/group.php?gid=34289509924

Myspace

www.myspace.com/svoboda.zvirat

Twitter

https://twitter.com/svobodazvirat

Statutární město Plzeň

37 810

Nadace na ochranu zvířat (NIF)

70 000

Nadační fond Zelený poklad

100 000

William and Charlotte Parks Foundation

172 701

Boont voor Dieren

24 934

Respect for Animals

29 321

Humane Society of the United States

31 733

Ostatní příjmy a úroky

64 251

Celkem příjmy

Výdaje v roce 2010

www.youtube.com/user/Svobodazvirat

1 681 586

Kč

Materiál a služby (Sekce na ochranu koček)

124 758

Nájemné a energie

178 882

Mzdy a cestovné

YouTube
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Občerstvení
Správní a bankovní poplatky

69 651
4 709
26 754

Ostatní materiál – kancelářské potřeby, letáky, plachty ...

312 085

Ostatní služby – telefon, pošta, pronájem, organizační služby ...

914 020

Celkem výdaje

1 630 859
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