Okolo 67% slepic je v EU chováno v klecových bateriových systémech. V ČR je to 97 % slepic
v zemědělském výrobním sektoru, tj. 47 % ze všech slepic chovaných u nás. Slepice, tak jako každý jiný
živý tvor v kleci trpí. Žije v ní totiž pořád – celý svůj produkční život, tj. 12 – 13 měsíců, každý den, každou
noc, každou hodinu....

Srdečně Vás zveme na setkání:

MAJÍ SLEPICE – NOSNICE V EU ŠANCI NA LEPŠÍ ŽIVOT?
Při setkání Vám přiblížíme co může pomoci slepicím, aby mohly být co nejdříve chovány lepším způsobem a ne v klecích:
- poučení veřejnosti, o tom odkud vejce pochází a jak rozlišit vejce podle typu chovu;
- apel na spotřebitele, aby kupovali pouze vejce z neklecových chovů;
- omezení spotřeby vajec (nejsou potřeba k přípravě některých pokrmů a při koupi potravin můžeme dát přednost těm,
která vejce neobsahují a to i při zajištění stejné kvality a chuti jídla);
- motivace a apel na obchodníky a zpracovatele, aby nabízeli a používali pouze vejce neklecová;
- evropská cena Good Egg Award, udělovaná Compassion in World Farming, letos proběhl její třetí ročník. Cena je udělována
společnostem, které se zaváží, že do roku 2012 přestanou trvale užívat nebo nabízet vejce z klecí;
- motivace chovatelů, aby chovali slepice lepším způsobem;
- legislativa zakazující chov v klecích a dalšími nevhodnými způsoby.

S radostí předáme ocenění Good Egg společnosti Country Life, která ocenění
získala v letošním roce.
Seznámíme vás:
S kampaní CIWF Chickens Out a s kampaní Společnosti pro zvířata Slepice z klece ven a s velkou
podporou umělců a dalších osobností, které se kampani dostává. Se situací v dalších zemích EU.
Nabídneme vám, kromě materiálů a informací občerstvení mimo jiné s bio vejci.
Přijďte na setkání, které se koná v úterý 16. 6., od 10 hod. – do 11. 30. v prostorách
restaurace Country Life: Mellantrichova ulice (mezi Václavským a Staroměstským
náměstím), Praha 1.
Těšíme se na Vás.
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