
                             ZPRÁVA O ČINNOSTI v roce 2008 
                     Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP 

 

- 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;  

- přispět k vedení lidské společnosti směrem k lepšímu vztahu a citlivějšímu přístupu ke 
zvířatům, a obecně k úctě k životu jako takovému. 

 
Kampaň SLEPICE Z KLECE VEN 
I v letošním roce jsme pokračovali v této kampani a informování o našem Průzkumu nabídky 
neklecových vajec v supermarketech z předchozího roku. Naší tiskové konference v březnu se 
zúčastnilo 15 médií, včetně štábu televizních novin ČT a rozhlasových stanic např. Radiožurnál. Články 

byly publikovány v mnoha denících a magazínech např. Právo, Fajn život, 
Lidové noviny a internetových médiích. Zúčastnili jsme se živého vysílání 
zpráv ČT 24 a diskusního pořadu Radiofórum ČR 1. Více je v odkazu Média 
na www. 
Soustředili jsme se na informování o označování vajec a balení vajec. 
K tomuto jsme vydali skládací letáček „Víte, jaká vejce kupujete?“, který 
distribuujeme do obchodů zdravé výživy, do škol, ekologických organizací, 
vkládáme do novin. Stejný odkaz jsme 
vytvořili na www.  

Provedli jsme průzkum označování balení vajec v supermarketech. 
Bohužel, uvedení „Vejce nosnic z klecí“ je často velmi malým 
písmem a ukryto v jiných údajích, takže běžný zákazník nemá 
možnost bez důkladného zkoumání textu zjistit, z jakého chovu vejce 
pochází. Naše zpráva z tohoto průzkumu je k dispozici na www, 
v části Kampaň Slepice z klece ven. Kromě ukrytých informací o 
původu obsahují často krabičky s vejci nejrůznější doprovodná 
vyobrazení a obrázky, některá mohou působit zavádějícím dojmem – že vejce pochází s chovu slepic 
v malebném hospodářství venku na louce. Některá tato balení jsme předali s podnětem na prošetření 
Státní veterinární zprávě. Ta shledala u třech balení možné porušení a jeden producent obdržel pokutu a 
musí obal změnit.  
Kromě vybírání podpisů pro petici žádající zákaz užití klecí pro chované slepice jsme zahájili také tzv. 
fotopetici. Jedná se o doplnění běžné petice, aby adresáti mohli přímo vidět osoby, které žádají ukončení 
chovu slepic v klecích. Pro podporu fotopetice a ukončení chovu slepic v klecích jsem začali oslovovat 
také umělce a další osobnosti, např. nás podpořila Marta Kubišová, Zdeněk Srstka, štáb pořadu ČT 

„Chcete mě?“, bratři Ebenové a další. Více na www.  
Zapojili jsme se do kampaně The Good Egg Award, ocenění Dobré vejce. 
Toto ocenění je předáváno společnostem, které ukončí prodej a užití vajec 
z klecí před rokem 2012, kdy má vejít v platnost zákaz klecí 
nezdokonalených. Cílem je, aby byl postupně ukončen chov slepic v klecích, 
i v klecích tzv.obohacených, které se mohou užívat i po roce 2012. 
V letošním roce ocenění v České republice přijala Biopekárna Zemanka.  
Ke konci roku jsme vydali Newsletter ke kampani, k dispozici na www.  



Oslovili jsme tři jídelny státních institucí (MZe, Mžp, PSP ČR) s žádostí o použití pouze vajec 
z neklecových chovů, podle jednání věříme, že alespoň jedna z těchto institucí se vzdá vajec z klecí a 
podpoří svým odběrem chovy volné.  
www, odkaz Kampaň Slepice z klece ven  

 

 

Kuřata na výkrm, tzv. brojleři 
Pokračujeme v informování veřejnosti o podmínkách chovu brojlerů, zejména v rámci spolupráce 
s pořadem ČT „Chcete mě?“. Distribuujeme námi vydanou zprávu Každý je vítěz (originál RSPCA), 
která porovnává extenzivní a intenzivní chov kuřat také ekonomicky.  
Byla sice schválena první směrnice EU o minimálních požadavcích při chovu kuřat na maso, ale kromě 
požadavků na školení chovatele a obsluhy neznamená pozitivní posun pro dobré životní podmínky 
brojlerů (welfare) o čemž referujeme v našich tiskových zprávách.  
 
 
Intenzivní chovy prasat 
Mezinárodní organizace pro ochranu hospodářských zvířat CIWF 
provedla v tomto roce průzkum podmínek chovaných prasat na 
výkrm a prasnic „produkujících“ selat v EU. Zjistila ve všech 
případech zřejmé nedodržování ustanovení směrnice o 
minimálních standardech při chovu prasat a požádala organizace 
v Evropské koalici pro hospodářská zvířata a publikování této 
zprávy a informací. Protože i naše poznatky z chovů prasat jsou 
obdobné, zapojili jsem se a v rámci tiskové zprávy, interview 
v pořadu „Chcete mě?“ a publikování na www jsme tyto závěry 
předali pro Českou republiku.  
Zabývali jsme se možnostmi výkrmu kanečků bez kastrace – ta se provádí bez lokálního umrtvení a 
následného zašití kůže. Porážet kanečky v nižších váhových kategoriích již začal ekologický chovatel.  
Naše spolupracovnice se snaží obohacovat chov prasat u Prahy „hračkami“, tak jak také žádají předpisy 

a hlavně vhodné předměty – hračky pomohou zmírnit následky uvěznění 
v malých roštových kotcích a následnou frustraci. Hledáme další 
dobrovolníky, kteří by se k akci přidali.  
Překládáme kapitoly z materiálu CIWF Trust Správná zemědělská praxe 
v chovech prasat – od obecného welfare prasat až po studie chovů 
z Evropy.  Překlady jsou k dispozici na www, v odkazu Prasata. Stále 
distribuujeme také originální verzi materiálu a DVD v angličtině.  
 
 

 

Univerzální deklarace pro welfare zvířat 
V předchozím roce jsme se zapojili do globální kampaně WSPA „Animals 
Matter to Me“/Záleží mi na zvířetech. O kampani jsme informovali 
v médiích, např. v pořadu „Chcete mě?“, ve zpravodaji Českého svazu 
ochránců přírody, v časopise Zemědělská škola. Vybíráme také podpisy 
pod tištěnou verzi petice, v tomto roce to bylo přibližně 4 000 podpisů.     
Petici online mohou zájemci podepsat přes naši www, v odkazu Hlavní 
kampaně.  
 
 

 

 

 



 

Ekovýchovná činnost   
www.spolecnostprozvirata.cz, odkaz Ekovychova 
 
19.5. 2008 Kroužek Ekovýchova na ZŠ Dědina – Praha 6 
Pro děti ZŠ 1-3 třída; vnímání a pozorování přírody a zvířat v Divoké Šárce, výlety za zvířaty (návštěva 
kozí farmy, sokolů a orlů na letišti) … 
 
14.7. 2008 Týden o přírodě a ekologické aktivity pro děti v Králikách 
pro školní děti v Králikách - týden aktivit zaměřených na výlety do přírody, pozorování přírody, zvířat, 
rostlin, ekologie, jíme zdravě, návštěva farmy…. 
 
29.9. 2008 Kroužek o přírodě a zvířatech – ZŠ Čevená Voda  
Kroužek zahájen 29. 9. 08 pro 1. stupeň ZŠ; vnímání a pozorování přírody a s tím i spojené aktivity ve 
třídě 
 
1.10. 2008 Ekodny na základních školách v Praze (na 10 
ZŠ v Praze) pořádané Občanskou inspirací 
Proběhl na 10 ZŠ (vždy 1 den na 1 škole v průběhu období 
od 1.10. do konce roku 08); 1 Ekoden – cca 10 stanovišť 
různých organizací a jejich aktivity (např. odpady, životní 
prostředí, ekologická stopa…), stanoviště naší organizace: 
Problematika chovu hospodářských zvířat; postupně se 
vystřídali žáci všech tříd dané školy a ve skupinkách si 
prošli všechna stanoviště (celkem to bylo 2390 žáků). 
 
 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Praze  ZÚČASTNĚNÉ V PROJEKTU EKODEN NA ZŠ V ROCE 2008, 
KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI 
 
datum ZŠ počet dětí 
1.10. ZŠ Chvaly 286 
8.10. ZŠ Jana Wericha 182 
15.10. ZŠ Ratibořická 298 
20.10. ZŠ Bítovská   362 
30.10. ZŠ Resslova 193 
7.11. ZŠ Zárubova 256 
18.11. ZŠ Dr. E. Beneše 300 
28.11. ZŠ Vodičkova 117 
2.12. ZŠ Kuncova 179 
 

                                                                     
 
20.11.–22.11. 2008 Ekologické dny na Kralicku 
20.11. Ekologický den pro žáky ZŠ Červená Voda  
21.–22.11. Ekologické dny v Evropském domě v Králikách 
promítání filmů z Ekofestivalu, aktivity s dětmi k ekologii 
a ochraně zvířat, k dispozici materiály různých organizací, 
ochutnávka biopotravin 
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Účast na dalších aktivitách pro veřejnost  
 

5.6. 2008 Festival životního prostředí na Nám. Míru – Praha 2 
Informační stánek, nabídka materiálů, promítání filmů k ochraně 
zvířat a životního prostředí, petiční akce ke kampani za přijetí 
Všeobecné deklarace OSN na ochranu zvířat, petice za udržení 
zákazu bateriových klecí 
 
 
25.7. 2008 Protest před KFC Praha 2, kuřata na výkrm 

 
 
14. 9. 2008 Biodožínky Nenačovice – Country Life 
 Informační stánek, nabídka materiálů, petiční akce ke 
kampani za přijetí Všeobecné deklarace OSN na ochranu 
zvířat, petice za udržení zákazu bateriových klecí 
 
 
 
 
 

 
 
4. 10. 2008 Den zvířat Praha 10 – Toulcův dvůr 
Informační stánek, nabídka materiálů, petiční akce ke kampani za 
přijetí Všeobecné deklarace OSN na ochranu zvířat, petice za udržení 
zákazu bateriových klecí 
 
 
 
 
 
 
 




