
První část jarní kampaně 2011,  za lepší životní 
podmínky pro slepice - nosnice  
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Pohlednice pro EU: V kleci to není život (text na pohlednici 
„Veselé Velikonoce“ – „Rozhodně ne, dokud jsme v téhle holé kleci“)  
Členům Evropské sítě pro ochranu hospodářských zvířat – ENFAP a Compassion in World 
Farming, jejichž členem je i Společnost pro zvířata, se podařilo v dubnu a v květnu výrazně 
oslabit záměr Polska, které chtělo vyjednávat odklad pro zákaz užití nezdokonalených klecí. 
Ten má nabýt platnosti od 1. ledna 2012. Příznivci členských organizací ENFAP, včetně 
příznivců Společnosti pro zvířata, výrazně přispěli k odeslání 65 000 pohlednic předsedovi 
Rady zemědělských ministrů EU, emailů polským představitelům a národním ministrům 
zemědělství. Z ČR jsme distribuovali kolem 1 500 ks pohlednic.  
Mnozí z vás obdrželi odpověď polského ministerstva zemědělství, více viz níže.  
 
 

 
 
 
 Evropské happeningy 19. 4. 2011:  
V 15 zemích EU se 19. dubna konaly protesty, při nichž byly předány otevřené dopisy 
polským velvyslanectvím, tiskové zprávy 
médiím a informovala se široká veřejnost. 
Happeningů se zúčastnili podporovatelé 
organizací sítě ENFAP. Akce se konaly 
např. ve Velké Británii, Švédsku, 
Slovensku, České republice, Německu, 
Polsku, Holandsku, Estonsku, Finsku, 
Bulharsku, Rakousku, Řecku, Španělsku, 
Lotyšsku.  
V Praze jsme připravili happening u 
stanice metra Malostranská, včetně 
aktivity "Zkuste si klec" a společně jsme 



předali dopis zástupci polského velvyslanectví. Akce měla velký zájem médií, o tématu se 
mluvilo několikrát v ČRo RAdiožurnál, ČRo Regina, v pořadu ČT Chcete mě?, informace 
zveřejnil Deník, Idnes, tištěný Deník, časopis Bionatur, magazín Ekolist a další média. 
Snímky z Prahy naleznete na naši www.spolecnostprozvirata.cz, v odkazu Kampaň Slepice z 
klece ven – Aktuálně. Snímky z dalších míst konání v EU jsou k prohlédnutí na 
www.enfap.eu  
   
Dominic Brett, vysoce postavený politický pracovník Evropské komise, v dubnu uvedl: “We 
are absolutely with you on this issue and we are going to do everything we can to ensure all 
Member States comply with the legislation and the ban goes ahead without delay.” překlad - 
Jsme naprosto s vámi. Uděláme vše, co můžeme, abychom zajistili, že členské státy  budou 
jednat v souladu s legislativou a zákaz bude proveden bez zpoždění.  
   
Také SVS ČR uvádí, slovy svého mluvčího, z dubna: „V této souvislosti SVS ČR ve spolupráci 
s MZe provádí průběžný monitoring a plánuje provedení mimořádných kontrol v chovech 
nosnic zejména pro období začátku roku 2012. SVS ČR seznamuje chovatele s možnými 
opatřeními a dopady na chovatele v případě, že se po 1. lednu 2012 zjistí chov nosnic v 
zakázané technologii. Předpokládá se zintenzivnění vzájemné spolupráce v této oblasti tak, 
aby všechny legislativní požadavky byly splněny. Na to, co chovatele čeká jsme je 
upozorňovali celý loňský rok.“  
   
   
Celoevropská kampaň CIWF a ENFAP se nyní soustředí na jednání s velkými 
potravinářskými distributory, aby od roku 2012 neobchodovaly s vejci z klecových 
neobohacených chovů. Nadále se budou sledovat kroky Polska.  
   
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili distribuce pohledů, zasílání emailů a osobně přispěli 
ke zdárnému průběhu happeningu 19. 4. 2011 v Praze.  
   
Za tým Společnosti pro zvířata  
       
Jaromíra Horáková  
Dita Michaličková     
Veronika Tvardková  
---------------------------------  
Podpořit kampaň za lepší podmínky pro nosnice můžete i zasláním příspěvku na č. účtu: 
15 81 82 860 / 0300  
--------------------------------  
   
   
Doplňující informace:  
Společnost pro zvířata – ZO ČSOP se zapojila do kampaně CIWF za ukončení chovu slepic v 
klecích v roce 1999.  
V rámci kampaně "Slepice z klece ven" se zapojuje do evropských aktivit sítě ENFAP, vede 
související aktivity např.: Zkuste si klec a Fotopetici „Ne klece pro slepice“, která má podporu 
známých osobností.  
   
Síť ENFAP vznikla v roce 1993 jako Evropská koalice pro hospodářská zvířata. Jejími členy 
jsou organizace z 25 zemí Evropy. www.enfap.eu. Společnost pro zvířata se připojila v roce 
2000.  



   
Compassion in World Farming a ENFAP nyní vedou aktuální kampaň "The Big Move" – 
velká změna, jejímž cílem je zajistit, že od roku 2012 nebudou v EU užívány nezdokonalené 
klece pro slepice, s dlouhodobým cílem – zakázat všechny klece pro slepice, tj. i klece 
obohacené.  
   
Odpověď PL ministerstva zemědělství na protestní dopisy a emaily:  
Mnozí z nás obdrželi email s velmi zvláštní odpovědí PL ministerstva.  
Polské ministerstvo vůbec nekomentuje vlnu protestu, ani důvod – kroky Polska – resp. 
veřejně deklarované úmysly jednat o prodloužení přechodného období zákazu užití 
nezdokonalených klecí.  
- v úvodu polské ministerstvo uvádí, že welfare zvířat je polskou prioritou (k tomu se dá 
namítnout: tak proč tam je většina slepic v klecích, proč tam stovky tisíc prasat živoří v 
klecích/kotcích ubikací amerického gigantu Smithfield)  
- dále se dovíme, že PL bylo mezi prvními zeměmi, které zakázaly násilný výkrm hus na husí 
játra tzv. foie grass (podle našeho názoru, nebyl nikdy tento produkt zajímavý, tradiční pro 
polské konzumenty, stejně jako v ČR, kde zákaz násilného krmení hus a dalších zvířat 
vyplývá ze základních ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Anebo na druhou 
stranu se polským organizacím na ochranu zvířat podařilo toto ustanovení prosadit a 
ministerstvo to nyní používá na propagaci svých rádoby welfaristických postojů ....)  
- dále nás doslova „rádi informují“, že EU požadavky na chov slepic, včetně obou druhů klecí, 
byly implementovány do PL legislativy již v roce 2003  
- nakonec doslova „upozorňují“, že případná změna doby použití nezdokonalených klecí 
může být upravena pouze doplněním ustanovení příslušné směrnice.      
   
Ani slovo o polských opakovaných aktivitách za účelem prodloužení doby užití 
nezdokonalených klecí. Pokud jejich odpověď dostane laik, musí nabýt dojmu, že všichni 
aktivisti jsou „mimo“ a Polsko je úžasná země pro život hospod. zvířat, jelikož welfare (dobré 
životní podmínky) zvířat je jeho prioritou.  
Opak je pravdou, v obchodech jsme zavaleni levnými klecovými vejci z Polska, ohledně 
chovu prasat doporučujeme film na www.pigbusiness.org. V Polsku se konají trhy s 
hospodářskými zvířat, kde je zacházení se zvířaty velice špatné, vyvážejí statisíce telat na 
výkrm a jatka do jižních zemí Evropy, nezdráhají se posílat a vykrmovat pro jatka také koně.... 
bez komentáře  
   
 


