VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI v r. 2007
Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP
- je občanské sdružení, tj. nevládní nezisková organizace
- organizace byla založena v létě roku 1996 pod názvem Skupina
pro zvířata – z. o. ČSOP, který byl změněn na název současný

Cíle organizace jsou:
• chránit zvířata před důsledky lidských činů prostřednictvím pomoci zvířatům v nouzi,
změnou systémů produkce a předcházením strádání zvířat: osvětou, výchovou,
informováním, změnou legislativy a odstraňováním přežitků
•

vést lidskou společnost směrem k lepšímu vztahu a citlivějšímu přístupu ke zvířatům a
přírodě, a obecně k úctě k životu jako takovému

KAMPAŇ „SLEPICE Z KLECE VEN“
Cílem této kampaně je zlepšení způsobu chovu
slepic, ve smyslu zajištení jejich welfare (dobré
životní podmínky), ukončení jejich chovu
v klecích, zajištění srozumitelného a nematoucího
označování vajec a balení pro zákazníky,
postupné ukončení prodeje vajec z klecových
chovů v supermarketech (a postupně v celé
obchodní síti), přímá podpora státu pro volné
chovy slepic. V současné době většina slepic
strádá v klecích (v EU to jsou to dvě třetiny všech
nosnic, v ČR je to 97 % nosnic v zemědělském
výrobním sektoru).
Tuto kampaň jsme zahájili již v roce 1998, kdy
jsme se připojili k celoevropské kampani na
podporu přijetí směrnice upravující minimální standardy chovu nosnic (slepic pro snášení vajec) a
zakazující chov slepic v klecích. Směrnici se podařilo prosadit v roce 1999 a také zákaz chovu
nosnic v tzv. konvenčních nezdokonalených klecích s platností od r. 2012.
Nicméně znění směrnice není zcela ideální pro účinné naplnění zajištění dobrých životních
podmínek (welfare) pro nosnice. Směrnice je také trnem v oku intenzivnímu vaječnému průmyslu,
který se snaží její znění oslabit a zákaz stanovený na r. 2012 odložit. Proto se opět organizace
zabývající se ochranou a právy hospodářských zvířat v Evropě spojily a od roku 2006 opět vedou
celoevropskou kampaň na posílení zavedení směrnice v praxi. Především se jedná o zvyšování
nabídky neklecových vajec pro zákazníky, větší rozvoj neklecových chovů, upozorňování na
strádání slepic v klecích v médiích, jednání s odpovědnými státními a EU úředníky, spolupráce
s odborníky a vědci.

Společnost pro zvířata vedla v roce 2007 mediální kampaň, s cílem upozornit na nehumánní chovy
slepic a informovat o možnostech výběru vajec z jiných typů a chovů a jejich označování a také
vedla průzkum nabídky neklecových vajec supermarkety v ČR. Průzkum byl dokončen na konci
roku: z oslovených 12 supermarketů jich polovina přímo spolupracovala. Soustředili jsme se na
zjistění situace: současné nabídky neklecových vajec, důvodu proč je nabízených neklec. vajec
málo, záměru supermarketů v budoucnosti.
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Informace o tématu a průzkumu jsou také na www organizace, zejména v odkazech: „Hlavní
kampaně“ – ke kampani „Slepice“, na Úvodní straně odkaz„Víte, jaká vejce kupujete?“

Příspěvky do médií v rámci Slepičí kampaně:
Zpravodaj Českého svazu ochránců přírody:
Depeše ČSOP 1/2007
-článek a vloženy petice ke slepičí a kuřecí kampani
Depeše ČSOP 4/2007
- dlouhý článek slepice/klece/vejce/zákaz + vloženo 550 kusů pohlednic určených pro zákazníky
supermarketů, aby je žádali o prodej vajíček v bio kvalitě
Noviny pro ekolog. zemědělství Bioměsíčník, 11/2007
- dlouhý článek slepice/klece/vejce/zákaz + vloženo 3 200 pohlednic
Ekologický časopis: Ekolist 11/2007
- dlouhý článek slepice/klece/vejce/zákaz na www + vloženo 600 pohlednic
Časopis Bedrník pro ekologickou výchovu ve školách 12/2007
- dlouhý článek slepice/klece/vejce/zákaz
„ČT 1“, zprávy: Události komentáře, delší příspěvek o
slepicích, klecích, zákazu - duben 2007
- interview s naší předsedkyní a naše záběry, zástupce svazu Českomoravská drůbež uvedl, že neví,
že by slepice v klecích trpěly, že nemohou roztáhnout křídla, bylo to směšné i pro moderátora

Internetová média:
http://www.qmagazin.cz/vejce/dobre-vejce-v-breznu-2007-poprve.html
Dobré vejce - v březnu 2007 poprvé
PDF Tisk E-mail, 18. duben 2007
http://www.qmagazin.cz/vejce/zakaznici-a-obchodnici-ustupuji-od-vajec-z-klecovych-chovu.html
Zákazníci a obchodníci ustupují od vajec z klecových
chovů
PDF Tisk E-mail, 10. duben 2007
http://www.qmagazin.cz/vejce/vejce-od-stastnych-slepic-jsou-zadanejsi.html
Vejce od šťastných slepic jsou žádanější
4. duben 2007

Další příspěvky do médií:
Září 2007 – příspěvek do TV pořadu „Chcete mě? při ČT, o české iniciativě pro záchranu chrtů
užitých na psí dostihy v zahraničí
Listopad 2007 – příspěvek do TV pořadu „Chcete mě? při ČT, o přepravě hospodářských zvířat a
mezinárodní kampani Handle With Care
další údaje na www.spolecnostprozvirata.cz, odkaz Média

„VŠEOBECNÁ DEKLARACE NA OCHRANU ZVÍŘAT“
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„Animals matter to me“
Do této mezinárodní kampaně WSPA (World Society for the
Protection of Animals) se Společnost pro zvířata zapojila na podzim
r. 2007. Jedná se o sběr podpisů na petici (on line a papírové archy)
žádající OSN o schválení Všeobecné deklarace na ochranu zvířat a
také o podporu významných osobností kulturní či politické sféry.
Text připravily WSPA a přípravný výbor, ve kterém figuruje také
ČR. V minulém roce jsme připravili českou verzi petice, informace v
češtině a odkaz na naše webové stránky. Informace jsme zajistili v
některých tiskovinách a internetových zpravodajích (zpravodaj
Českého svazu ochránců přírody Depeše, internetový magazín
Ekolist, zpravodaj pro střední zemědělské školy v ČR a SK
Zemědělská škola/Polnohospodárska škola, v jednání je časopis
Planeta zvířat, ekologický časopis pro školy Bedrník atd).
Podpisy vybíráme také v rámci naší účasti na akcích pro veřejnost
(Festival pro životní prostředí v Praze, Biodožínky Country Life,
Mezinárodní den zvířat , Světový den vegetariánství apod.) a
především formou odkazu z naší webové stránky. Další občanská
sdružení jsme požádali o umístění banneru na jejich webových stránkách. Dosud jsme vybrali
přibližně 5 000 podpisů, celosvětově se podařilo ke konci roku 2007 shromáždit 1 milion podpisů.
Více: www.spolecnostprozvirata.cz, Hlavní kampaně

„EKOVÝCHOVNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST“
EKOVÝCHOVA
Povídali jsme si s dětmi o správném zacházení se zvířaty, jednalo se o dvě první třídy ZŠ
v Králíkách (UO), v září 2007.
Připravili jsme výlet prvňáčků ZŠ v Králíkách (UO) do zookoutku a parku zámku
v Častolovicích, v říjnu 2007:
Přednášeli jsme o životě zvířat a jejich „ochraně“ pro účastníky, zejména učitele, školení
EVVO organizace EC SEVER Horní Maršov, v listopadu 2007, přednášela předsedkyně organizace

Více informaci: www.spolecnostprozvirata.cz, odkaz Ekovýchova
Účast na mnoha akcích pro veřejnost, i s kuřetem Pipinem (maskot):
- nabídka informačních osvětových letáků a jiných materiálů tématicky věnovaných ochraně zvířat
(videokazety, CD, DVD, brožury a reporty), promítání filmů k této problematice, petiční akce za
přijetí Všeobecné deklarace na ochranu zvířat OSN
11. – 12. 5. Filmový festival „Otevři oči“ – kino Aero, Praha, pořadatel Svoboda zvířat, Otevři oči
5. 6. „Ekofestival“ – nám. Míru, Praha 2, pořadatel Zelený kruh
9. 9. „Biodožínky“ – Nenačovice, pořadatel Country Life
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15. 9. „Sen zvířat“ Praha – Vinoř, pořadatel redakce časopisu Svět zvířat
22. 9. v rámci „Evropského týdne mobility“ festival k životnímu prostředí na Smetanově nábřeží,
Praha, spolupořadatel Zelený kruh
6. 10. „Den zvířat“ Toulcův dvůr, Praha 10, pořadatel občanské sdružení SRAZ – Toulcův dvůr
1.12. „Mírová konference“ hala Hagibor Praha, pořadatel společnost Jóga v denním životě

Překlad materiálu Ciwf Trust: Správná zemědělská praxe v chovu prasat/Good agriculture
practice in pig production – www.gapanimalwelfare.org
Při přípravě tohoto materiálu jsme tvůrcům zajistili informace a video záběry z českého ekologického chovu
prasat (p. Sklenář – Sasov u Jihlavy)
- práce na překladu 100 stran z publikace GAP, výroba české verze filmu o chovu prasat, kontrola české
verze ppt prezentací, umístění na DVD a www, vytištění informačního letáku

VYDALI JSME
Materiál Rozumíme zvířatům byl po prvním vytištění v roce 2003 (podpořeno MŽP) opět
dotištěn a celkem jsme distribuovali skoro 4 000 kusů: do škol - prostřednictvím středisek
ekologické výchovy a Svobody zvířat, do ekologických organizací a center, organizacím Českého
svazu ochránců přírody, individuálně školám a učitelům.
Soubor letáků Péče o společenská zvířata byl po prvním vytištění dotisknut již podruhé. Celkem
jsme distribuovali 8250 souborů. Zejména do organizací Českého svazu ochránců přírody, dále bylo
1 400 ks rozvezeno firmou Plaček do obchodů s potřebami pro zvířata, několik set kusů putovalo
do škol prostřednictvím středisek ekologické výchovy.
V rámci „Slepičí kampaně“ jsme vydali několik materiálů např. Zprávu z průzkumu nabídky
neklecových vajec supermarkety v ČR, zprávu Zachování zákazu klecí nezdokonalených od
roku 2012 – cesta vpřed pro vaječný průmysl; letáček pro spotřebitele „Víte, jaká vejce
kupujete?“
Vydali jsme také materiál Každý je vítěz, který porovnává intenzivní a poloextenzivní chovy kuřat
na výkrm – brojlerů ve Vellké Británii.

PŘÍMÁ POMOC ZVÍŘATůM
Nezávisle na našich ostatních projektech pomáháme řešit případy strádání zvířat a podezření na
porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Především u případů strádání zvířat hospodářských je zdárné vyřešení podle platných předpisů
problematické a zvířata často končí na jatkách.
Z tohoto důvodu připravujeme veřejnou sbírku, abychom mohli zaměstnat minimálně 2 osoby, které
se budou přímou pomocí zvířatům a úspěšným řešením případů zabývat. Provádět tuto činnost nad
rámec našich projektů, zadarmo je již neúnosné a bohužel, nelze spoléhat na odpovědné orgány
státní správy.
Více: www.spolecnostprozvirata.cz , Úvodní strana
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V roce 2007 je organizace členem:
ČSOP
Zeleného kruhu
WSPA – World Society for the Protection of Animals
CIWF – ECFA: Compassion in World Farming – European Coalition for Farm Animals
Eurogroup for Animals
RSPCA – Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals
Příjmy a výdaje v 2007:
příjmy celkem: 769 934,výdaje celkem: 789 915,z toho
mzdy 284 913,pojistné 138 885,režie 318 744,-

----------------------------------------------------------------------Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP/Society for Animals
Předsedkyně: Dita Michaličková ing. , zástupce Jaromíra Horáková ing. , další členové výboru:
Hana Kovaříkova MBA, MUDr. Vladislav Teplý
Sídlo: Lublaňská 18, 120 00 Praha
tel/fax: 222 511 075
email: s.pro.zvirata@ecn.cz
www.spolecnostprozvirata.cz; www.alternativeducation.org
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