ZPRÁVA O ČINNOSTI 2010
SPOLEČNOST PRO ZVÍŘATA – ZO ČSOP
KAMPAŇ „SLEPICE Z KLECE VEN“
Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP je členem Evropské sítě pro ochranu hospodářských zvířat – ENFAP.
V rámci členství se účastníme evropského projektu za ukončení chovu slepic – nosnic v klecích. Veřejnost v ČR
může kampaň podpořit účástí ve fotopetici „ Ne klece pro slepice“, v rámci aktivity „Zkuste si klec“ a aktivit
v rámci ENFAP, které v ČR koordinujeme.
29. 3. Velikonoční rozdávání letáků o původu a značení vajec a o způsobu chovu slepic – nosnic u OC
Chodov, Praha 4
Účast na třech aktivitách pro veřejnost:
3. 6. Ekofestival 2010 Na témata: „Odpovědná spotřeba“ a „Ochrana biodiverzity“, Nám. Míru – Praha 2
12. 9. Biodožínky Nenačovice – Country Life
2. 10. Den zvířat Praha 10 – Toulcův dvůr
- Informační stánek, nabídka materiálů k ochraně zvířat a životního prostředí, petiční akce ke kampani za přijetí
Všeobecné deklarace OSN na ochranu zvířat.
Součástí byla vždy akce Společnosti pro zvířata „Zkuste si klec“ v rámci kampaně „Slepice z klece ven“
- zábavnou formou a vyzkoušením si pobytu v kleci na vlastní kůži, byly zde veřejnosti přiblíženy podmínky
v jakých jsou hospodářská zvířata chována. Každý člověk může svým chováním a tím, co nakupuje, ovlivnit
životy hospodářských zvířat a stav životního prostředí.

Zasílání protestních dopisů
11. 2. – dopis pro ministra zemědělství Ing. Jakuba Šebestu, aby nepodpořil návrh Polska v rámci jednání EU,
zejména Rady zemědělských ministrů EU. Návrh požaduje odložení blížícího se zákazu užití holých klecí pro
nosnice, zákaz je stanoven směrnicí EU od 1. 1. 2012.
Kampaň podpořila společnost Ekospol a Compassion in World Farming.
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SEMINÁŘE K OCHRANĚ ZVÍŘAT
V roce 2010 připravila Společnost pro zvířata dva semináře k problematice legislativy v ochraně zvířat a
její aplikace v praxi.
1) Seminář „Jak řešit strádání zvířat a špatnou péči o ně? Jsou zvířata chráněna legislativou?“
datum: 26. – 27. května
Počet účastníků 32
Počet lektorů 13
Účastníky byli členové organizací na ochranu zvířat, pracovníci odb. ŽP Mě a OÚ, státní veterináři a pracovníci
dalších institucí, studenti a další.
První den a druhý den dopoledne proběhl v sále Domu ochránců přírody, Praha 4 Michle. Druhý den odpoledne
účastníci strávili u hospodářských zvířat v SEV HMP Toulcův Dvůr, Praha 10.
Hlavní dopolední blok prvního dne tvořila prezentace JUDr. Jany Traplové (Spurné) (OOZv MZe) a MVDr.
Jiřího Douska, Ph.D. (vedoucí OOZv SVS ČR).
Dr. Spurná seznámila účastníky s přímou a nepřímou ochranou zvířat, zejména hlavními ustanoveními zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a s vyhláškami vydanými k jeho provedení; Dr. Dousek pak
zejména s povinnými kurzy podle zákona, případy, které inspektoři KVS řeší, přepravou zvířat.
Předpisy k ochraně zvířat a také komentáře OOZv MZe a další důležité dokumenty jsou k dispozici v odkazu
Ochrana zvířat na www.mze.cz nebo přímo www.oz.mze.cz.
Kromě témat uvedených v programu se oba lektoři vyjadřovali k různým dotazům i v čase mimo diskusi.
Následovali další lektoři s přínosnými příspěvky: pplk. JUDr. B. Radvan – Policejní Prezidium, R. Vikartová a
Ing. Klapuš – ČIŽP, Ing. D. Zieglerová – ČSOP a síť stanic pro zraněné živočichy, Ing. L. Skoupá – chov HZv
na Toulcově Dvoře, MVDr. Jiří Kruml – vedoucí OOZv MZe, Ing. pluk. O. Volf – Hasičský záchrnaný sbor,
Bc. V. Charvátová – Svoboda zvířat. Více v odkazu „Řešení porušení předpisů“ na www.

2) Seminář „Jak řešit strádání zvířat a špatnou péči o ně? Jsou zvířata chráněna legislativou?“
datum: 14. – 15. října
Program byl obdobný jako na prvním semináři.
Počet účastníků 32
Počet lektorů 15
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EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
Tuto výchovu realizujeme v rámci Ekocentra organizace
EKODNY NA ŠKOLÁCH
V rámci projektu podpořeného Pardubickým krajem jsme
připravili celkem 5 ekologických dnů pro ZŠ i MŠ:
22. – 23. listopadu Ekoden na ZŠ Červená Voda pro 221 žáků
26. listopadu Ekoden pro ZŠ a MŠ Horní Heřmanice pro 29 dětí
30. listopadu Ekoden ZŠ a MŠ Verměřovice pro 48 dětí
9. prosince Ekoden ZŠ Praktická – Králíky pro 31 žáků

Hlavní náplň zahrnovala: vnímání chutí a vůní zeleniny a hrátky s ní, pohádka „O zakleté princezně Zemi“, hra
jak pomoci Zemi, hra o životě hospodářských zvířat „Omezený život“, poznávání stromů a volně žijících zvířat,
problematika odpadů, ochrana přírody a zvířat, ochutnávka zdravé výživy, krátké filmy. Materiály pro děti a
učitele. Celkem se zúčastnilo 329 dětí a žáků.

KROUŽEK O PŘÍRODĚ A ZVÍŘATECH
Místo konání: klubovna a jiné prostory ZŠ Červená Voda a okolní zeleň a příroda.
- Děti pozorují přírodu, zvířata, chodí do přírody a okolí Červené Vody;
- hrají hry v přírodě a uvnitř, relaxují při hudbě;
- tvoří z běžných a přírodních materiálů, poslouchají pohádky a legendy;
- navštěvují zvířata: koně, ovce, kozy;
- učí se chovat hezky k sobě navzájem a vědomě neškodit přírodě ani zvířatům.
Projekt podpořil Pardubický kraj.

DESET DNÍ EKOLOGICKÝCH AKTIVIT PRO DĚTI O PRÁZDNINÁCH
Datum konání: 9. 8.- 13. 8. a 16. 8. – 20. 8. 2010
Místo konání: prostory ZŠ Červená Voda a především okolní zeleň a příroda.
Celkem se zúčastnilo 19 dětí.
Projekt podpořil Pardubický kraj.
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Soubor letáků pro životní prostředí
Na témata:
Motocykly a čtyřkolky patří jen na silnice
Hluk – škodí životu
Zábavná pyrotechnika – zábava jen pro majitele
Co zajímavého dýcháme, když přejede nákladní automobil a další vozidla
Podpořil Pardubický kraj.

DNY ZDRAVÉ VÝŽIVY pro školy
Dny byly realizovány ve třech základních školách: Jablonné nad Orlicí, Červená Voda a Horní Čermná.
Uskutečnily se v rámci projektu „Zdravá výživa žákům a školám“ z grantu Nadačního fondu Albert.
Pro žáky byl připraven dvouhodinový program, včetně her a přípravy zdravé svačiny, označování potravin,
písady v potravinách, vliv způsobu produkce potravin na žitovní prostředí a hospodářská zvířata, pro žáky 2.
stupně také beseda s odbornicí na zdravý životní styl, pro pracovníky škol a rodiče proběhly odpolední besedy
s bohatou ochutnávkou zdravé výživy.
Doba realizace: září 2010 – leden 2011
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MATERIÁL K OCHRANĚ ZVÍŘAT
Hlavní město Praha a společnost Ekospol podpořily vydání
informačního letáku „Zvířatům jen dobrou péči – týrání zakázáno“
obsahujícího souhrn informací o legislativě v oblasti ochrany zvířat, a
návodu jak postupovat v případě zjištěného porušování předpisů.
Leták jsme distribuovali do městských částí a dalších míst v Praze,
celkem 24 000 ks.

Projekt: Infocentrum
Organizace provozuje ve svém druhém pracovišti, v obci Červená Voda, Informační místnost, která je 8 hodin
týdně otevřena pro veřejnost. K dispozici jsou materiály Českého svazu ochránců přírody, Lesů ČR,
ekologických organizací, organizací v ochraně zvířat. Většina materiálů je zdarma, některé publikace a plakáty
jsou prodejné.
Projekt podpořil státní podnik Lesy ČR.

Projekt: Vybavení Infocentra a Ekocentra dřevěnými prvky a nábytkem
V rámci výběrového řízení Dřevo 2010 byla naše organizace podpořena. Mohli jsme zakoupit a nechat vyrobit
„na míru“ dřevěný nábytek do prostor Infocentra a Ekocentra, např. police, větší psací stůl, židle, stoly,
bedýnky, police a také ptačí budky a krmítko.
Projekt podpořil státní podnik Lesy ČR.

PŘEDNÁŠKY k ochraně životního prostředí, ekologii a zvířatům
V Domě ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4:
8. dubna, 2010: „SOUVISLOSTI: MŮJ OBĚD A PLANETA ZEMĚ“, Ing. Lenka Maříková (ČSVV –
Česká společnost pro výživu a vegetariánství)
22. dubna V rámci oslav DNE ZEMĚ
„CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT“, Ing. Dita Michaličková (Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP)
„PROJEKT „ŽIVÁ ZAHRADA“ ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY“, Ing. Petr Stýblo (ČSOP)
4. května „ZÁCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT“ Ing. Dagmar Zieglerová (ČSOP)
8. června „TESTOVÁNÍ KOSMETIKY A POKUSY NA ZVÍŘATECH“, MUDr. Dagmar Jírová, CSc.
(Centrum laboratorních činností, Národní Referenční Centrum pro kosmetiku, SZÚ)
7. července „VŠE O GREENPEACE“, Robert Hrdina a Jana Pravdová (Greenpeace)
21. září „JE OCHRANA ZVÍŘAT JEN BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY?“, Mgr. Hana Janišová (Pražský
spolek ochránců zvířat)
30. září „PŘÍMÁ ZÁCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT“, Ing. Zuzana Pokorna, Ph.D. (ČSOP)
29. října „PREZENTACE FILMŮ NA TÉMA INTENZIVNÍ CHOVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT“
24. listopadu „JAK PEČOVAT O JEŽKY NA PODZIM A PŘES ZIMU?“, Ing. Zuzana Pokorna, Ph.D.
(ČSOP)
7.prosince „SLUNEČNÍ DOMY“, Jaroslav Tůma
14. prosince „VÝCHOVA A VÝCVIK PSA PRO POSTIŽENÉ KLIENTY – SLEPECKÝ I ASISTENČNÍ
PES A JEHO PRÁCE“, Míla Beranová
Přednášky se uskutečnily v rámci projektu „Ekologický program pro školy a cyklus ekologických přednášek pro
Pražany“ podpořeného Hlavním městem Praha. A v rámci projektu podpořeného MČ Praha 4.
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TISKOVÉ ZPRÁVY
Celkem jsme vydali 4 tiskové zprávy:
21. 1. Bída prasat v průmyslovém zemědělství
31. 3. Udělejme něco pro slepice – zkusme: Velikonoce bez vajec nebo s vejci bio
30. 9. Pozvánka na seminář k ochraně zvířat „Jak řešit strádání zvířat a špatnou péči o ně? Jsou zvířata chráněna
legislativou?“
Prosinec – K vydání filmu na DVD „Zeptejme se zvířat“

VYDANÉ MATERIÁLY
Druhé vydání letáku „Děkujeme, že používáte vejce neklecová – máme šanci žít lepší život“ (Vydáno i
v anglické jazyce)
Druhé vydání „Recepty – pečeme, vaříme bez vajec“
Leták A7 „Život v kleci není peříčko“
Leták A5 „Způsoby chovu slepic – z jakého chovu vejce pocházejí“
Kalendář na rok 2010
Leták – skládačka A4 „Zvířatům jen dobrou péči – týrání zakázáno“
(Celkem bylo rozdistribuováno přes 21 tisíc těchto letáků, převážně na úřady městských částí Prahy, do škol,
organizacím a dalším; podpořeno MHMP)
Pohádka používaná převážně pro žáky při Ekodnech na školách „O zakleté princezně Zemi“
Druhé vydání letáku „21 důvodů proč být vegetariánem“
Leták A5 k nabídce DVD „Zeptejme se zvířat“

Příjmy a výdaje 2010, CZK
Celkové příjmy
Celkové výdaje
Mzdové náklady
Provozní režie

712 065,721 945,437 122,282 430,-

Děkujeme za finanční podporu naší činnosti:

Pardubický kraj
Magistrát hl. města Prahy
Nadační fond Albert
Český svaz ochránců přírody
Lesy ČR
WSPA
Městská část Praha 4
Národní síť EVVO (Společný program Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy administrovaný Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina a Českým svazem ochránců
přírody)
Pavla Zemanová, Pavel Hub, Eva Wankeová, Adam Marcel, Barbora Retková, Karolína Boková a další
individuální dárci.
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Děkujeme za pomoc a spolupráci
Českému svazu ochránců přírody, Lesy ČR, Country Life, Zelenému kruhu, ZŠ Červená Voda, a dalším org. pro
ochranu přírody, ŽP a zvířat
Veronice Tvardkové, Jitce Jiráskové, Jiřímu Opravilovi, Jiřímu Kulhánkovi, Nikole Pukové, Báře Přibylové,
Janu Lorencovi, Kateřině Chvalovské, Miriam Mráčkové, Evě Wankeové, Pavlíně Šamajové, Pavle Kozové,
Martině Němcové, Vojtovi Adamovi, Martině Kinman, Tereze Vandrovcové a dalším.

---------------------------------------------------------------------------------------------Společnost pro zvířata - z. o. ČSOP/Society for Animals
Michelská 5 (Dům ochránců přírody), 140 00 Praha 4, Czech Republic
tel/fax: + 420 222 511 494; email: s.pro.zvirata@ecn.cz
č. ú.: 158182860/0300
www.spolecnostprozvirata.cz; www.alternativeducation.org
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