2. ČÁST – PŘÍSPĚVKY V MÉDIÍCH (OD BŘEZNA 2008)
V RÁMCI NAŠÍ KAMPANĚ - SLEPICE VEN - SLEPICE/ VEJCE/ KLECE/ PRŮZKUM NABÍDKY
VAJEC SUPERMARKETY ČR
2ND PART - MEDIA CONTRIBUTION (FROM MARCH 2008) IN THE
FRAME OF OUR CAMPAIGN - HENS OUT - HEN/ EGGS/ CAGES/ SURVEY OF NON CAGED EGGS IN
SUPERMARKETS IN CZ
Czech state TV news channel „ČT 24“, pořad „Před polednem“/programme „Before the
midday“ 12.3. 2008
http://www.ct24.cz/vysilani/2008/03/12/208411058060312-09:10-pred-polednem
live broadcasting: interview with Dita Michaličková (Society for animals) and representative of
supermarket chain Ahold (Albert a Hypernova)

Czech state TV channel „ČT 1“, main news: Události a komentáře, 12.3. 2008 19 hod
ke slepicím, opakování na ČT 24
http://www.ct24.cz/vysilani/2008/03/12/208411000100312-19:00-udalosti/125043-nedostatky-v-chovuslepic/
Dita Michaličková (Society for Animals), Ing.Duben (spokesman of State Veter. Administration), Ing.
Ivana Holá Mze (ministry), Mr. Kotál - Abatis (organic hen breeder)

Czech main radio station: Český rozhlas 1 (Čro 1) Radiožurnál, programme
Radiofórum
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=90
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.html?id=00682565&br=48&s=

12.03.2008 18:10
Ústavní soud zrušil některé části Zákoníku práce - mimo jiné snížil kontrolní pravomoc odborů. Čínské
jednotky rozehnaly protesty několika set mnichů v tibetské metropoli Lhase. Duel na téma chov slepic v
klecích a kvalita vajec/Duel on theme – breeding of hens in cages
live broadcasting: D. Michaličková and a president of agrarian chamber Mr. Veleba
Dita Michaličková živě a na telefonu prezident agrární komory Jan Veleba

Czech main radio station: Český rozhlas 1 Radiožurnál, programme Weekend
broadcasting in the afternoon of R. Navarova
http://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=3915 vybrat/choose: "přehrát" 16.03.2008 15:00
Víkendový Odpolední Radiožurnál odpolední vysílání Romany Navarové - 2. hodina, je to od
minuty 21:10.
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internet agrarian server: www.Agronavigator 13.3. 2008
http://www.agronavigator.cz/default.asp?ch=16&typ=1&val=72039&ids=206

Jak je to se slepicemi a vejci/How it is with hens in
cages
Článek : 72039 ; Vydáno : 13.3. 2008 ; Autor : Mgr. Světluše Bodoková ; Zdroj : ÚZPI
Evropská komise potvrdila zákaz užití neobohacených klecí od roku 2012; Zpráva o průzkumu
nabídky neklecových vajec v ČR, který provedla Společnost pro zvířata.
Bude rok 2012 přelomový?
EK vyjádřila stanovisko podporující ponechání zákazu užití neobohacených klecí pro slepice (tzv. nosnice) od r. 2012. Zákaz je
stanoven směrnicí Rady EU č. 1999/74/ES z roku 1999, která stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic.

Stanovisko je jediným logickým vyústěním založeným na zřejmých vědeckých podkladech, které dokazují utrpení slepic uzavřených
po celý život bez přestávky v klecích, a je také odmítáním produktů z krutých produkčních systémů evropskými zákazníky.

Směrnice z roku 1999 byla přijata na základě celoevropské kampaně trvající přes 30 let. Kampaň zahájila v 70. letech minulého století
britská mezinárodní organizace Compassion in World Farming a zapojili se do ní organizace i jednotlivci chránící a hájící hospodářská
zvířata.

Přijetí směrnice mělo plnou podporu Evropského parlamentu a většiny členských států. Bohužel nikoli České republiky, která od svého
vstupu do EU působí směrem proti zavedení zákazu krutých klecí pro slepice.

Dvě třetiny slepic v EU stále žijí v klecích. V ČR je to přes 90 % slepic chovaných v zemědělském sektoru. Klec poskytuje jedné slepici
plochu menší než velikost papíru formátu A4 a znemožňuje jí projevit přirozené chování – jako je hrabání, hledání si potravy, snášení
vejce do hnízda, hřadování, popelení, protahování si křídel a celé páteře.

Společnost pro zvířata nyní vydala zprávu obsahující průzkum českého trhu týkající se nabídky vajec z neklecových chovů.

Výsledky průzkumu nabídky neklecových vajec
V nabídce českých obchodů mají velmi malé zastoupení vejce od slepic, které nejsou chovány v klecích, přitom v západoevropských
zemích je nabídka vajec od slepic chovaných šetrnějším způsobem například v halách na podestýlce či ekologických farmách mnohem
vyšší.

Podle Dity Michaličkové ze Společnosti pro zvířata největší nabídku vajec od slepic chovaných na podestýlce nebo v biochovech má
společnost Ahold, která v Česku provozuje zhruba tři stovky supermarketů Albert a hypermarketů Hypernova. Naproti tomu například
diskontní prodejny Lidl či Norma prodávají pouze vejce od slepic chovaných v klecích.

Pro srovnání – například v Rakousku již od loňského roku nenabízí žádný supermarket vejce z klecí, ani v supermarketech v
Nizozemsku klecová vejce lidé nenajdou.

Obchodníci prý podle Michaličkové malou nabídku vajec od slepic chovaných na podestýlce či v biochovech zdůvodňují nedostatečnou
poptávkou zákazníků, protože ceny těchto vajec jsou vyšší než vajec od slepic z klecových chovů. Zejména u biovajec může být rozdíl
v ceně až několik stovek procent, balení šesti vajec od slepic chovaných na podestýlce je však dražší jen o několik korun.

Obchodní řetězce však o biovejce zájem mají, ale čeští ekologičtí zemědělci chovající nosnice ekologickým způsobem nejsou velký
zájem řetězců schopni prozatím uspokojit, protože vejce v biokvalitě v Česku produkují v současné době pouze dva chovatelé.
Zákazníci by měli vejce od slepic chovaných v šetrnějších podmínkách v obchodech požadovat, aby farmáři byli motivováni k
přechodu na ekologický chov nebo chov s volným výběhem.

V České republice je podle údajů Společnosti pro zvířata ročně chováno 9 až 10 milionů slepic, více než polovina z nich ve
velkochovech. Zhruba 97 % slepic z velkochovů živoří v nevyhovujících klecích, jen necelá 3 % slepic jsou chována na podestýlce v
halách. Průměrná roční spotřeba vajec v ČR v roce 2007 byla 249 kusů na osobu.
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Ekologové i Evropská komise upozorňují na poptávku po vejcích od slepic chovaných ve volném výběhu. Počet takto chovaných slepic
výrazně roste, v roce 1990 to byla pouhá 3 % slepic, nyní je to asi 12 %. Zhruba 300 milionů zvířat ale stále musí přežívat v těsných
klecích.

Další informace na www.spolecnostprozvirata.cz

Zdroj: Tisková konference Společnosti pro zvířata, 12. 3. 08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daily: „Lidové noviny“, 13.3. 2008
The title: „Buy free range eggs – agitate protectors of animals“
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Daily „Právo“, 18.3. 2008
The title: A hen is the most often tortured animal in CZ

Other internet agrarian server: www.Agroweb, 17.3. 2008
http://www.agroweb.cz/zpravodajstvi/?page=40&Lang=cs&sid=43
http://www.agroweb.cz/zpravodajstvi/Vetsina-vajec-pochazi-z-kleci__s43x30254.html

Většina vajec pochází z klecí /Most eggs origin from cages
Přibík Oldřich (17.3.2008)
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V nabídce tuzemských obchodů je jen velmi malé zastoupení vajec od slepic, které nejsou chovány v klecích. Vyplývá to z
průzkumu, který mezi největšími obchodními řetězci provedla Společnost pro zvířata.
Jak minulý týden uvedla Dita Michaličková z této společnosti, podle průzkumu je v západoevropských zemích nabídka vajec
od slepic chovaných šetrnějším způsobem například v halách na podestýlce či ekologických farmách mnohem vyšší. U nás má
největší nabídku vajec od slepic chovaných na podestýlce nebo v biochovech společnost Ahold, která v ČR provozuje zhruba
tři stovky supermarketů Albert a hypermarketů Hypernova. Naproti tomu například diskontní prodejny Lidl či Norma
prodávají pouze vejce od slepic chovaných v klecích. "Biovejce tvoří jedno procento v celkovém prodeji vajec v
hypermarketech Hypernova a 0,2 procenta v supermarketech Albert. Vejce z podestýlky tvoří v celkovém prodeji vajec v
Hypernovách sedm procent a deset procent v Albertech," uvedla Michaličková. "Například v Rakousku již od loňského roku
nenabízí žádný supermarket vejce z klecí. Ani v supermarketech v Nizozemsku klecová vejce lidé nenajdou," řekla s tím, že u
nás ještě zhruba před dvěma lety byly v nabídce obchodů pouze vejce od slepic chovaných v klecích. Obchodníci podle
Michaličkové malou nabídku vajec od slepic chovaných na podestýlce či v biochovech často zdůvodňují hlavně nedostatečnou
poptávkou zákazníků, protože ceny těchto vajec jsou vyšší než vajec od slepic z klecových chovů. Například u biovajec může
být rozdíl v ceně až několik stovek procent. Ekologičtí chovatelé naopak uvádějí, že zatím nejsou tak velké množství biovajec
schopni nabídnout, i když ze strany řetězců je velký zájem.
V České republice je podle údajů Společnosti pro zvířata ročně chováno devět až deset milionů slepic, více než polovina z nich
je ve velkochovech. Zhruba 97 procent slepic z velkochovů je přitom drženo v klecích a jen 2,7 procenta slepic je chováno na
podestýlce v halách. Vejce v biokvalitě u nás produkují pouze dva chovatelé. Průměrná roční spotřeba vajec v ČR v roce 2007
byla 249 kusů na osobu.
Evropská komise zakázala od roku 2012 chov slepic v klecích navzdory námitkám některých chovatelů, kteří tvrdí, že by
současný způsob chovu měl skončit až v době, kdy skončí životnost jednotlivých klecí. Tedy i později než v původně
stanoveném termínu. Podle chovatelů opatření způsobí zdražení vajec a zvýšení levných dovozů ze zemí mimo unii navíc
tvrdí, že si často nebudou úpravu klecových chovů moci dovolit kvůli nedostatku prostředků a budou muset skončit s
podnikáním. "Je možné, že na to nebude mít až třetina českých chovatelů," uvedla Dagmar Tůmová z Českomoravské
drůbežářské unie.

http://www.enviport.cz
http://www.enviport.cz/enviinfo/Search.aspx?Search=V%c3%bdsledky%20pr%c5%afzkumu%20nekleco
v%c3%bdch%20vajec
Avízo: Tiskové setkání Společnosti pro zvířata
menu | 5.3.2008 17:48
Bateriové klece Foto: agronavigator.cz Ve středu 12.3.2008 od 11 h pořádá Společnost
pro zvířata tiskové setkání k těmto tématům: - Výsledky průzkumu nabídky
neklecových vajec obchodními řetězci v České republice - Chov slepic v klecích a
humánnějších chovech - Označování vajec - Situace v ČR a EU Setkání bude na adrese
Společnost pro zvířata, Lublaňská 18 (vede od metra I. P. Pavlova), Praha 2. Více
informací naleznete v příloze. [celý článek]
Ve středu 12.3.2008 od 11 h pořádá Společnost pro zvířata tiskové setkání k těmto tématům:
- Výsledky průzkumu nabídky neklecových vajec obchodními řetězci v České republice
- Chov slepic v klecích a humánnějších chovech
- Označování vajec
- Situace v ČR a EU
Setkání bude na adrese Společnost pro zvířata, Lublaňská 18 (vede od metra I. P. Pavlova), Praha 2.
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Více informací naleznete v příloze.

www and magazine: EKOLIST – ZELENÁ DOMÁCNOST 13.3. 2008
http://ekolist.cz/zeldom.stm
http://ekolist.cz/zprava.shtml?x=2082062

V českých supermarketech se prodávají i biovejce /The bio eggs are sold in Czech supermarkets
13. března 2008 17:00
PRAHA (EkoList) - V českých supermarketech lze nakoupit už nejen vajíčka z klecového chovu, ale i vajíčka z
podestýlky a v některých obchodech i vajíčka z ekologického zemědělství. Vajíčka z volného chovu nejsou k dostání
vůbec. Ukázal to průzkum, který provedla nezisková organizace Společnost pro zvířata. (Celý text)
Počet diskusních příspěvků: 25
„Ještě před dvěma lety nebyla v českých supermarketech jiná vejce, než z
klecového chovu. Dnes již v některých obchodech lze sehnat nejen vejce
ze šetrnějšího chovu na podestýlce, ale dokonce i vajíčka z ekologického
zemědělství,“ hodnotí situaci Dita Michaličková ze Společnosti pro zvířata.
Společnost pro zvířata v polovině roku 2007 oslovila s dotazem po
sortimentu vajec třináct velkých obchodních řetězců a nákupních aliancí,
které podnikají v České republice. Odpovědi aktivistky získaly od šesti
řetězců. Společnost Coop Centrum uvedlo, že o sortimentu svých vajec
nemá informace. Ostatní řetězce, Lidl, Norma, Interspar Spar, Albert
(Ahold) a Hypernova (Ahold) vejce z klecového chovu prodávají. Interspar
Spar, Albert a Hypernova prodávají i vejce z podestýlky. Z celkového
objemu tvoří vejce z podestýlky 10 % (Interspar Spar a Albert),
respektive 7 % (Hypernova). Obchody Albert a Hypernova prodávají i
vejce z ekologického zemědělství. V Hypernově tvoří biovajíčka 1 % vajec,
v Albertu 0,2 %. Biovajíčka jsou k dostání v 51 Hypernovách a 46
Albertech.

Dita Michaličková ukazuje
povinné označování původu vajec.
Foto: Martin Mach/Ekolist.cz

Dotazník Společnosti pro zvířata nevyplnily a na výzvy ke spolupráci
nereagovaly obchody Makro Cash & Carry, Penny Market, Plus – Discount,
Tesco Stores a Billa. Kaufland a Globus projevily nezájem o průzkum.
Aktivistky ze Společnosti pro zvířata se vydaly do některých těchto
obchodů na na namátkový průzkum. Vejce z podestýlky prodávají některé
obchody Tesco Stores, Globus, Billa. Biovajíčka je možné zakoupit v
některých prodejnách Billa a Plus – Discount. V prodejnách Plus jde o
vajíčka z německého dovozu.

Společnost pro zvířata zjišťovala i ochotu řetězců prodej vajec z neklecových chovů zavést či rozšířit. Společnost Coop
Centrum uvedla, že nedisponuje informacemi, Interspar Spar uvedl, že další rozšíření neplánuje a obchod Norma
prodej neklecových vajec zavádět neplánuje. Lidl naopak zavedení neklecových vajec plánuje a Albert a Hypernova
plánují další rozšíření.
Označování vajec
Z kódu, který je povinně uváděn na skořápce
vajíčka, se zákazník dozví, jakou metodou byly
nosnice chovány, zemi, odkud vajíčka pocházejí a
číselnou zkratku výrobce. Kód může vypadat
například takto: 3 CZ 1234.
První číslice určuje způsob chovu, možnosti jsou
čtyři:
1 pro vejce nosnic ve volném výběhu,
2 pro vejce nosnic v halách,
3 pro vejce nosnic v klecích, nebo
0 pro vejce nosnic chovaných v souladu s
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Mezi nejčastějšími překážkami, které brání rozšíření nebo
zavedení neklecových vajec, uváděly společnosti vysokou cenou a
nízkou poptávku (Lidl), vysokou cenu (Norma, Interspar Spar),
nedostatečnou nabídku od českých producentů (Albert,
Hypernova).

požadavky ekologického zemědělství.
Zkratka CZ určuje registrační kód země původu, v
tomto případě ČR. Číselná zkratka pak určuje
konkrétní firmu.

Dita Michaličková upozornila i na zavádějící zobrazení na některých obalech vajec z klecového chovu. „Kromě toho, že
informace o klecovém chovu bývá na krabičce drobným písmem, bývá někdy na vrchní straně krabičky obrázek
„šťastných“ slepic na zelené louce, což vůbec neodpovídá skutečným podmínkám chovu. Společnost pro zvířata ve
spolupráci s evropskými organizacemi připravují stížnost k Evropské komisi na zavádějící označování vajec z
klecového chovu,“ říká Dita Michaličková.
Kromě nákupu v klasickém obchodě lze vajíčka koupit i od malého chovatele slepic. Vejce z takového malochovu
nemusí být kontrolovány na tuberkulózu a nevztahují se na ně přísné hygienické předpisy, které musí splnit vejce
prodávané v obchodě. „Vejce z domácího chovu lze prodávat v rámci tzv. prodeje „ze dvora“, ale jsou určeny jen pro
vlastní spotřebu, nelze je dál prodávat do obchodní sítě,“ říká tiskový mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.
Ne na všechno se musí používat vejce, tvrdí aktivistky. I tím lze totiž snížit tlak na ptáky. „Například do těsta lze
vajíčka nahradit sojovou moukou,“ říká Dita Michaličková. Lze použít i tzv. sojanézu, což je sojová náhrada běžné
majonézy. Jak uvádí Společnost pro zvířata, majonéza vyrobená z biovajec v českých obchodech zatím k dostání není.

Nabídka vajec v obchodních řetězcích
Název řetězce (aliance)
Albert (Ahold a.s.)

Klecová vejce

Vejce z podestýlky

biovejce

ano

ano

ano

neodpověděli

Billa s.r.o.
Coop Centrum družstvo

neví

neví

neví

odmítli odpovědět

Globus ČR k.s.
Hypernova (Ahold a.s.)

ano

ano

ano

Interspar Spar ČOS s.r.o.

ano

ano

ne

odmítli odpovědět

Kaufland ČR v.o.s.
Lidl v.o.s.

ano

ne

neodpověděli

Makro Cash & Carry ČR s.r.o.
Norma k. s.

ne

ano

ne

Penny Market s.r.o.

neodpověděli

Plus - Discount s.r.o.

neodpověděli

Tesco Stores ČR a.s.

neodpověděli

ne

Zdroj: Společnost pro zvířata
Dále k tématu biovajec čtěte článek Největší problém je sehnat krmivo, říkají čeští dodavatelé biovajec (14.3.2008).
Přečtěte si zprávu MF DNES otestovala kvalitu vajec z klecových chovů, podestýlky i biovejce (19.3.2008).
Ekolist.cz připravuje zprávu, která se tématu klecového chovu bude věnovat podrobněji.
Martin Mach
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Private TV channel „Prima“, main news 22.3. 2008, Zprávy Prima
Hned první reportáž/First contribution:
http://www.iprima.cz/index.php/plain_site/content/view/full/16238
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prague newspaper „24 hodin“/“24 hours“, 21st March 2008
- regular column by a journalist Mrs. Kučerova (she is as well a script editor of CZ state TV programme
for animal protection and shelters „Do you want me?“)
- she writes about Easter and „several milions hens imprisoned in concentrated camps for whole lifes“,
and urges to buy an organic eggs.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czech state TV channel „ČT 1“, programme „Do you want me?“/Chcete mě? about animal protection and shelters
-

recorded interview with us about hen issue,broadcasted 2nd April 2008
rozhovor z 2. 4. 2008

http://www.ceskatelevize.cz/program/10169439075-02.04.2008-18:45-2-chceteme.html?searchstring=Chcete+m%EC%3F&backaddr=search

V první reportáži chceme diváky opět informovat o osudu směrnice Rady EU. Směrnice zavazuje členské
státy ke zrušení neobohaceného klecového chovu nosnic do roku 2012. Rada je vystavena silnému
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tlaku drůbežářské lobby, která chce posunout termín zákazu neobohacených klecí nejméně o deset let,
zároveň však čelí i úsilí ochranářských organizací a části veřejnosti. Poslední zprávy jsou povzbudivé:
termín v roce 2012 trvá a Radu EU podporuje i evropská organizace veterinárních lékařů.

Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP
Society for Animals
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