ZPRÁVA O ČINNOSTI v roce 2009
Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP

Příklady vydaných materiálů v 2009

- je občanské sdružení, nevládní nezisková organizace
- organizace byla založena v létě roku 1996 pod názvem Skupina pro zvířata – z. o.
ČSOP, který byl změněn na název současný
Cílem organizace je:
- přispět k ochraně zvířat před důsledky lidských činů prostřednictvím pomoci zvířatům
v nouzi a preventivnímu zabránění jejich strádání: osvětou, výchovou, informováním,
změnou systému, legislativy a přežitků;
- ochrana přírody a životního prostředí;
- přispět k vedení lidské společnosti směrem k lepšímu vztahu a citlivějšímu přístupu ke
zvířatům, a obecně k úctě k životu jako takovému.

Příjmy a výdaje 2009, CZK
Celkové příjmy
761 868,Celkové výdaje
855 097,Mzdové náklady 468 135,Provozní režie
386 672,-

Kampaň SLEPICE Z KLECE VEN
Tato kampaň stále pokračuje. Kromě několika dílčích úspěchů (značení) se nám dařilo
informovat veřejnost prostřednictvím médií a happeningů. Naše aktivity podpořili také
známé osobnosti.

Děkujeme za podporu naší činnosti:
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
Pardubickému kraji
Ministerstvu zemědělství
Magistrátu hl. města Prahy
The Association for the Study of Animal Behaviour
Národní síti EVVO (Společný program Ministerstva životního prostředí a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy administrovaný Sdružením středisek ekologické výchovy
Pavučina a Českým svazem ochránců přírody)

„Slepičí dialog“ – začátkem roku jsme ve
spolupráci s Hnutím Duha připravili tento happening v Praze na Václavském náměstí (18. 3.).
„Zkuste si klec“ jsme pro lidi v Praze uspořádali dvakrát: 26. 3. a 22. 4. Proč musí trávit
celý svůj život v kleci pouze hospodářská zvířata
(zejména slepice a prasnice), i každý z nás si
tento „jedinečný“ pocit může sám zkusit.

Pavle Zemanové, Pavlu Hubovi, Adamu Marcelovi, Barboře Retkové, Marii Zavřelové a
všem dalším individuálním dárcům
Děkujeme za pomoc a spolupráci
Český svaz ochránců přírody, Country Life, Zelený kruh, ZŠ Červená Voda, ZŠ Praktická Králíky, Lavera, NobilisTilia a další org. pro ochranu přírody, ŽP a zvířat
Jitka Jirásková, Jiří Opravil, Jiří Kulhánek, Nikola Puková, Bára Přibylová, Jan Lorenc, Veronika
Amchová, Iva Chvalovská, Pavla Kozová, Martina Němcová, Robert Suchánek, Adéla a Vendula Kašparová, Martina Kinman, Vojta Adam, Růžena Černá, Tereza Vandrovcová a další.
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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Fotopetice, osobnosti
Pokračovali jsme ve výběru „fotopetice“. 148 lidí
se nechalo vyfotit za klecí a tyto fota jsme zaslali
ministerstvu zemědělství a EU. Svým názorem kampaň v tomto roce podpořili např. Květa Fialová, Jana
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ZEPTEJME SE ZVÍŘAT

Boušková, Václav Vydra, Anna K.,
Markéta Eliášová, bratři Ebenové, Josef
Dvořák,
mim J. Čejka, Petr Vacek (herec, člen
výboru Greenpeace). Jejich stanoviska
si můžete přečíst na www.spolecnostprozvirata.cz, v odkazu Kampaň Slepice
z klece ven.

Při happeningu na Václavském náměstí

Marek Eben – herec, moderátor, zpěvák, skladatel:
„Chtělo by se vám žít se čtyřmi dalšími
lidmi v pokoji velkém 5m2? Mně ne. Pokud
vám také ne, nekupujte klecová vajíčka,
zabezpečíte slepicím alespoň trochu slušné životní podmínky.“
Předání velké pohlednice ministrovi o Velikonocích s fotografiemi nosnic v nejběžnějším způsobu ustájení, tj. v nezdokonalených bateriových klecích. Pohlednici podepsaly desítky příznivců volného chovu slepic a drůbeže.
Ocenění „Dobrá vejce“/ the Good
Eggs Award
Mezinárodní org. Compassion in
World Farming začala toto ocenění
udělovat v r. 2007 společnostem,
které ještě před rokem 2012 začnou
používat či prodávat pouze neklecová vejce. V roce 2009 toto ocenění
v ČR získala našim prostřednictvím
společnost Country Life.
Dne 16. června bylo ocenění
slavnostně předáno, za přítomnosti
médií a kamer České televize. Průběžně jednáme o výměně vajec
Předání ocenění „Good Eggs Award“
z klecí za vejce neklecová s jídelnami společnosti Country Life
státních institucí. Např. v parlamentu
není vývoj příznivý, poslancům se zdáli drahé některé biopotraviny, které měli ve svých
levných kantýnách k dispozici, také již zavedená samozřejmost jako třídění odpadu do
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- výroba české verze dokumentu pro základní školy od Asociace pro studium chování
zvířat/Association for the Study of Animal Behaviour, Velká Británie. Ve spolupráci s Univerzitou v Bristolu a Univerzitou
v Cambridge.
Hospodářská zvířata jsou ve filmu
představena jako cítící a myslící bytosti,
schopné radosti i smutku. Slepice zdolává
překážkovou dráhu, prasata předvádí pozoruhodnou vnímavost a inteligenci, ovce
ukazují, kolik toho vědí o vědě, matka ovce
aktivně hledá své ztracené jehně. Dokonce
i krůta nás svými dovednostmi překvapí.
To vše platí, pokud mají zvířata možnost
žít ve vhodném, podnětném a důstojném prostředí. Film zábavnou formou podporuje
ohleduplnost a úctu ke zvířatům, ukazuje jedinečnost každého zvířete. Poukazuje na
skutečnost, že si každý živý tvor zaslouží prožít svůj život v dobrých životních a sociálních
podmínkách (welfare).
Délka 22 minut, komentář čtou: Michal Gulyáš, Hana Kovaříková

Účast na dalších aktivitách pro veřejnost
3. 6. Festival životního prostředí na Nám. Míru – Praha 2, pořádaný Zeleným kruhem
Informační stánek, nabídka materiálů k
ochraně zvířat a životního prostředí, petice
za udržení zákazu bateriových klecí, fotopetice proti chovu slepic v klecích, petiční
akce ke kampani za přijetí Všeobecné
deklarace OSN na ochranu zvířat.
Výstava v Galerii
Od poloviny července do konce srpna
proběhla výstava Společnosti pro zvířata
a Svobody zvířat v Galerii Krásova, Praha
3 o chovu a zneužívání hospodářských
zvířat.

Informační stánek na Toulcově dvoře

13. 9. Biodožínky v Nenačovicích, které pořádal Country Life a 3. 10. Den zvířat
na Praze 10 – Toulcův dvůr pořádaný organizací SRAZ o.s.
Informační stánek, nabídka materiálů k ochraně zvířat a životního prostředí, petice za
udržení zákazu bateriových klecí, fotopetice proti chovu slepic v klecích, petiční akce ke
kampani za přijetí Všeobecné deklarace OSN na ochranu zvířat.
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Projekt podpořený Pardubickým krajem:
„Příprava a realizace Ekologických dní pro
4 školy v okrese Ústí nad Orlicí”.
Průběh byl obdobný jako u předcházejícího
projektu. Jelikož se jednalo o menší školy, byl
větší čas na hry a individuálnější přístup.

Účast na ekologických dnech pořádaných občanským sdružením v Praze.
Celkem jsme se zúčastnili „eko dne“ na 5 školách. Našeho ekologického výukového
programu se zúčastnilo přibližně tisíc dětí.
Program probíhá diskusí o podmínkách, ve kterých žijí hospodářská zvířata, zejména
v intenzivních systémech. Žáci se zamýšlí, zda-li jsou takové podmínky vhodné pro zvířata,
a zkouší určit, jaký by měl být vhodný způsob chovu a zacházení. Na úvod obdrží malý
test (jaké produkty máme z hospod. zvířat, a porovnají intenzivní a extenzivní způsob chovu), pokud zbývá čas zahrají si hru „Omezený život“.

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA – ZNÁME JE?
Pracovní příručka je určena školám a zařízením pro práci
s dětmi. Přináší základní informace o HZv, jednotlivých druzích, jejich etologii, sociálních vztazích, o požadavcích pro
zajištění dobrých životních podmínek, způsob jejich chovu
a využití živoč. produktů. Tyto základní informace doplňují listy
o šlechtění zvířat, potravních řetězcích, intenzivních chovech,
etickém spotřebitelství a vlivu na životní prostředí. Informace
jsou členěny do informačních listů pro učitele a do pracovních
listů pro žáky, které jsou rozděleny pro 1. a 2. stupeň. Materiál
také obsahuje hry a testy, barevné fotografie HZv a tři krátké
filmy na DVD: Zeptejme se zvířat, Hospodářská zvířata a my,
Pomozme Zemi – jezme méně masa.
Vydání materiálu podpořilo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy.
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Označování balení vajec
Každá krabička a balení vajec musí být nezavádějícím způsobem označeny slovně případně i vyobrazením tak, aby označení odpovídalo způsobu chovu. Producenti a obchodníci toto často obcházejí a pak můžeme
na obalech vidět šťastné chechtající
se slepice s ošatkami vajec v náručích
apod. Na prošetření několika balení
jsme zaslali podnět Státní veterinární
správě. Drůbežárna Třemešek dostala
pokutu a musela doplnit označení „vejce
nosnic v klecích“. Na obrázky „šťastných slepic nám bylo sděleno, že pokud
je tam správně uvedený nápis „vejce
nosnic v klecích“, že to není zavádějící
a že to tudíž nevadí. Další tři producenti
dostali napomenutí. Nicméně, stále přetrvává velmi malá velikost písma u povinně uváděného nápisu: vejce nosnic v klecích. Bohužel, nařízení EU již neříká, jak veliké písmo má
být.
Média
Kromě mnoha článků v tisku (např. Právo, 13. 7.) a na internetu, informací ve Zpravodajství ČT 1, v pořadu Chcete mě?, jsme se také zúčastnili pořadu ČT 1 „Sama doma“
(7. 5.), kde naše předsedkyně mluvila o způsobech chovu slepic, označování balení
a alternativách k chovu v klecích, včetně informací o tom, co může udělat každý zákazník.
Ke kampani jsme vydali mnoho nových letáků a materiálů, např. Recepty bez vajec,
k označování vajec, apod., viz odkaz Kampaň Slepice z klece ven na www.spolecnostprozvirata.cz.
PRASATA
V tomto roce se opět objevila ohniska prasečí chřipky. Problém, který podle našeho
názoru vznikl uměle v laboratoři a při testování viru se rozšířil. Úmyslně? Na to ať si každý
odpoví raději sám. Nicméně, jeho rozšiřování je velmi rychlé, právě díky intenzivním chovům prasat. K prasečí chřipce jsme vydali stanovisko a poskytli články ze světového tisku,
více v Aktuálně na www.spolecnostprozvirata.cz.
Vypuknutí ohnisek prasečí chřipky „chytře využil“ Egypt, k likvidaci prasat menšinové náboženské skupiny žijící v okolí Káhiry. Kromě toho, že tuto křesťanskou menšinu
nechává žít v hrozných podmínkách na skládkách, prasata orgány likvidovaly naprosto
nepřijatelným způsobem. Mezinárodní aktivita zahrnovala výzvy veřejnosti k posílání
dopisů ministru cestovního ruchu Egypta, výzvy k bojkotu turistických cest a vyjadřování
protestu velvyslankyni a premiérovi. Úsilí snad přispělo k tomu, aby poslední třetina prasat
k likvidaci, byla před podříznutím alespoň omráčena.
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SEMINÁŘ K OCHRANĚ ZVÍŘAT
V listopadu jsme připravili dvoudenní seminář k ochraně zvířat: „Předpisy chrání zvířata
– známe je? Jak v praxi řešit porušování předpisů?“ Proběhl 26. – 27. 11. 2009.
Zúčastnilo se jej přes 40 zájemců. Účastníky byli členové organizací na ochranu zvířat,
pracovníci odb. ŽP Mě a OÚ, státní veterináři a pracovníci dalších institucí, studenti
a další.
První den proběhl v sále Domu ochránců přírody včetně večerního programu. Druhý
den dopoledne účastníci strávili u hospodářských zvířat v SEV HMP Toulcův Dvůr, odpoledne opět v Domě ochránců přírody.
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. Doporučujeme pročtení všech zde uvedených informací.
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 záchranný sbor,
Bc. V. Charvátová – Svoboda zvířat. Více v odkazu „Řešení porušení předpisů“ na www.
Další dva semináře jsou plánovány na rok 2010.

Ze semináře „Předpisy chrání zvířata – známe je?“
v Domě ochránců přírody a u zvířat na Toulcově Dvoře.
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Univerzální deklarace pro welfare zvířat
Pokračujeme od roku 2007 v globální kampani WSPA „Animals Matter to Me“/Záleží
mi na zvířatech. Vybíráme podpisy pod tištěnou verzi petice a nebo petici online mohou
zájemci podepsat přes naši www.spolecnostprozvirata.cz v odkazu Hlavní kampaně.
EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
www.spolecnostprozvirata.cz, odkaz Ekovychova
Deset dní ekologických aktivit pro děti o prázdninách
Druhým rokem jsme v létě uspořádali
pro děti dny aktivit a poznávání v přírodě a se zvířaty. „Denní“ tábor se konal
na Kralicku, okres Ústí nad Orlicí.
Kroužek o přírodě a zvířatech
Pro ZŠ Červená Voda v Pardubickém kraji jsme připravili Kroužek
o přírodě a zvířatech. Pro 1. stupeň
ZŠ; zaměřen na vnímání a poznávání
přírody a zvířat, hry v přírodě, péči
o zvířata.

EKOLOGICKÉ DNY V PARDUBICKÉM KRAJI A V PRAZE
V rámci projektu podpořeného MŠMT jsme připravili celkem 8 ekologických dnů pro
ZŠ (mnohdy i MŠ).
Hlavní náplň zahrnovala: vnímání chutí a vůní zeleniny a hrátky s ní, pohádka O zakleté
princezně 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 333 dětí a žáků.
Děti obdržely pro své rodiče kartičky se zdroji ekologických informací. Pedagogové
hodnotili naši aktivitu velmi dobře, a všichni zástupci uvedli, že nás s programem rádi opět
přivítají.
5

