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Kampaò SLEPICE Z KLECE VEN
Holé bateriové klece tzv. nezdokonalené se v EU od 1. 1. 2012 nemohou pro chov slepic 
– nosnic používat (slepice zde má prostor menší než papír A4, èasto se nemùže ani zcela 
narovnat). Nicménì, stále bude možné slepice na celý život zavøít do klecí tzv. 
obohacených (majících napø. prostor pro hnízdo, bidýlko, malinký prostor pro popelení), 
jejichž plocha na jednu slepici je jen o nìco málo vìtší než papír A4. 

A že je žití v kleci dost nepøíjemné, si mohou vyzkoušet i lidé, v rámci aktivity ZKUSTE SI 
KLEC. Alespoò na pár sekund trochu zakusit pocity tvorù zavøených v klecích po celý svùj 
život (slepice na vejce, prasnice, mnohá cirkusová zvíøata, medvìdi na odbìr žluèe 
v Èínì, ...). Fotografie jsou ze záøí. 

Stále pokraèuje focení pro fotopetici, fotografie jsou 1 – 2x za rok posílány ministru 
zemìdìlství a komisaøi EU. Fotopetice není sice legislativním nástrojem, nicménì 
pøedstavitelùm vizuálnì ukáže osoby, žádající zastavení chovu slepic v klecích. Pøíklady 
fotografií ze záøí. 

 

Zkuste si, jaký je pobyt v kleci

Fotopetice NE KLECE/NO CAGES

Kampaò podporují umìlci a další osobnosti.

1. 10. byl Svìtový den                   
vegetariánství

2. 10. byl Svìtový den 
hospodáøských zvíøat

4. 10. byl Mezinárodní den zvíøat

Vzpomeòme na všechna zvíøata, 
i na ta, která jsou na našich 
talíøích. 

Semináøe k ochranì zvíøat

Roènì je pro lidskou konzumaci poraženo 
a zabito 50 – 60 miliard hospodáøských zvíøat 
celosvìtovì. 
V ÈR bylo v roce 2008 poraženo: 

3 671 779 prasat celkem
279 138 skotu celkem

10 860 telat
134 062 332 hrabé drùbeže

3 111 158 kachen a hus
1 254 516 králíkù a nutrií

                                                                        Zdroj Mze

V roce 2009 jsme pøipravili první dvoudenní 
semináø „Pøedpisy chrání zvíøata – známe je? 
Jak v praxi øešit porušování tìchto pøedpisù?. 
Kromì pøednášek, to byla také názorná 
prohlídka dobrého chovu zvíøat. Lektory byli 
odborníci ze státních orgánù, vèetnì policie, 
a z nevládních organizací. Zúèastnilo se pøes 
40 zájemcù. Semináø podpoøilo ministerstvo 
zemìdìlství.

Další semináø „Jak øešit strádání zvíøat 
a špatnou péèi o nì? Jsou zvíøata chránìna 
legislativou? probìhl v kvìtnu 2010 a kromì 
exkurze v chovu byli úèastníci seznámeni 
s postupy pøi záchranì života psa a záchranné 
služby pro zvíøata Pet Medic. 

Tøetí semináø se bude konat 14. – 15. øíjna 
2010. Kromì již zavedeného programu, bude 
úèastníkùm pøedvedeno vybavení a èinnost 
v rámci záchrany volnì žijících zvíøat v Praze. 
Více informací je na www, odkaz Øešení 
porušování pøedpisù v Ozv. 

prof. Bedøich Moldan - profesor, pedagog Univerzity Karlovy, senátor, 
øeditel Centra pro otázky ŽP UK, exministr životního prostøedí.

„Máme rádi pøírodu, obdivujeme divoké kachny a labutì, kocháme se 
krásou motýlù. Poøádáme sbírky za záchranu ohrožených sibiøských 
tygrù èi pand. Milujeme své mazlíèky, koèièky, psíèky i papoušky. 

Co uniká naší pozornosti, jsou mnohá jiná zvíøata, která by nám vlastnì mìla být nejblíže: 
kuøata, slepice, krávy, prasata. Když srovnáme podmínky, ve kterých žijí, s péèí vìnovanou 
našim psùm èi koèkám, vidíme obrovský nepomìr: na jedné stranì veškeré pohodlí, 
vybraná strava, zdravotní péèe vèetnì psychiatrù, na stranì druhé jen holý zájem 
o efektivní produkci, kde starost o blaho zvíøat je vedlejší a nedùležité. Výrazem tohoto 
pøístupu jsou napøíklad nevhodné klecové chovy slepic, které nedbají základních 
etologických poznatkù a zvíøata v nich trpí. Velmi podporuji úsilí Spoleènosti pro zvíøata, 
která myslí právì na tyto naše zapomenuté pomocníky. Alespoò slepicím bychom mìli 
jejich osud ulehèit!"



Marek Eben -  herec, moderátor, zpìvák, skladatel  

2„Chtìlo by se vám žít se ètyømi dalšími lidmi v pokoji velkém 5m ? 
Mnì ne. Pokud vám také ne, nekupujte klecová vajíèka, zabezpeèíte 
slepicím alespoò trochu slušné životní podmínky.“

Anna K. – zpìvaèka

"Právì proto, že vìtšina lidí maso a vejce jí, tak by mìla být 
informována o tom jak se s tìmito zvíøaty, a v tomto pøípadì se 
slepicemi, otøesnì zachází. Jsem pøesvìdèena, že pokud trpí, stejnì 
pak trpí i náš organismus, když jejich maso a vejce jíme."

Bìžný klecový chov slepic – nosnic v ÈR, nezdokonalené klece, odtud pochází vìtšina vajec 
v obchodech a hotových výrobcích. 

Pomozme slepicím!
Nekupujte vejce z klecových chovù, ètìte 
znaèení na obalech vajec a kódy na vejcích. 

"vejce nosnic v ekologickém chovu", na vejci je 0
"vejce nosnic ve volném výbìhu", na vejci je 1
"vejce nosnic v halách", na vejci je 2
"vejce nosnic v klecích", na vejci je 3

Kampaò 
SLEPICE Z KLECE VEN

DOBRÉ ZPRÁVY: 
Znaèka Hellmann´s spoleènosti 
Unilever zaèala používat 
v ÈR do svých dvou výrobkù pouze 
vejce neklecová, v nejbližších týdnech 
se snad doèkáme náhrady vajec 
klecových za neklecové ve všech jejich 
produktech obsahujících vejce. 
Spoleènost Unilever se v roce 2009 
v rámci ocenìní Good Eggs Award 
zavázala, že do zaèátku roku 2012 
nahradí všechna vejce z klecí vejci 
neklecovými. 
Vejce neklecová, dokonce vejce Bio, 
zaèala od èervna používat také jídelna 
ZŠ Èervená Voda (Pardubický kraj).

DVD Zeptejme se zvíøat
Nabízíme pøeklad filmu Let´s Ask the Animals, od Association for the Study of Animal Behaviour, 
Velká Británie. Film pøedstavuje hospodáøská zvíøata jako cítící a myslící bytosti, schopné radosti i 
smutku. Vhodnì ukazuje potøeby hospodáøských zvíøat, jejich inteligenci a citlivost. Zábìry chovù ve 
volném ustájení obèas doplní zábìry z chovù intenzivních. Vhodné i pro menší dìti. Délka 22 minut. 

Zábìry ze Dne zvíøat na Toulcovì dvoøe, 2. 10. 2010.

Zveme Vás:

24. 11.  2010: Jak peèovat o ježky na podzim a pøes zimu? Ing. Zuzana Pokorná, Dùm ochráncù pøírody, Michelská 5, Praha
- upøesnìní na www, odkaz Aktuálnì

29. 10. 2010, od 17 hod.: Prezentace filmù na téma intenzivní chovy hospodáøských zvíøat versus zdraví, kvalita životního 
prostøedí a životy zvíøat, diskuse.
Spoleènost pro zvíøata – v Domì ochráncù pøírody, Michelská 5, Praha 

Doporuèujeme: 
Film a informace Pig Business, www.pigbusiness.co.uk
Znáte skuteènou cenu levného vepøového masa? - více informací v pøíštím listì

Spoleènost pro zvíøata – z. o. ÈSOP
Michelská 5, 140 00 Praha

www.spolecnostprozvirata.cz, s.pro.zvirata@ecn.cz

Více informací ke kampani je na www, odkaz Hlavní kampanì. 
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