
Podzimní kampaň 2011 - za lepší životní podmínky pro 
slepice – nosnice, ukončení chovu nosnic v holých klecích  
 
září 2011 
 
„Každé velké stěhování vyžaduje plán.“ 
 
V rámci celoevropské kampaně ENFAP (Evropská síť pro ochranu hospodářských zvířat) za 
zajištění, že nezdokonalené holé klece pro nosnice nebudou od 1. ledna 2012 používány 
(vstoupí v platnost jejich zákaz),  probíhá nyní v září další kolo zasílání pohlednic vysokým 
představitelům EU. (např. v Belgii navrhuje ministr pro welfare zvířat 6 měsíční odklad; v 
Řecku je 90 % slepic stále v holých nezdokonalených klecích)  
Konkrétně se  jedná o žádost na komisaře pro zdraví a spotřebitelskou politiku, Johna Dallího. 
Naše organizace se zavázala odeslat 800 ks podepsaných pohlednic, viz níže.  
Obdobný počet pohlednic bude odeslán z většiny zemí EU, kde má ENFAP své členské 
organizace. Komisař EU bude mít možnost vidět po několik dní tisíce žádostí za opravdovou 
implementaci zákazu v praxi.  
   
Zapojte se i Vy.  
Pokud máte možnost nám pomoci, můžeme Vám zaslat pohlednice, které podepíšete Vy a 
další lidé ve vašem okruhu.  
Po podepsání můžete pohlednice buď:  
1. odeslat na adresáta do Bruselu (je možné vložit pohlednice do společné obálky, aby se 
snížily náklady na poštovné – nejnižší poštovné je 20 Kč; poštovní známky na pohlednice do 
zahraničí Vám můžeme poslat zároveň s pohlednicemi, napište si o ně),  
2. poslat podepsané pohlednice v obálce zpět na naši adresu, do Bruselu je odešleme my.  
   
   
Text na pohlednici:  
Vážený Johne Dallí,  
zákaz holých bateriových klecí je jednou z 
nejdůležitějších reforem pro welfare zvířat, 
které odsouhlasila EU.  
   
Zároveň s uznáním a poděkováním komisi 
za její podporu, Vás  nyní žádám, abyste 
zajistili, že všechny členské země veřejně 
vydají akční plán pro implementaci zákazu. 
Už zbývají pouze měsíce a není času nazbyt.  
   
S úctou  
jméno, příjmení:  
adresa a země:  
poštovní směrovací číslo:  
podpis:  
   
(pozn.: welfare – dobré životní podmínky; 
zákaz pro chov slepic v holých 



 neobohacených klecích vstoupí v EU v platnost 1. ledna 2012)  
   
Děkujeme za vaši spolupráci.  
   

 


