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ZPRÁVA O ČINNOSTI  V ROCE 2012 

SPOLEČNOST PRO ZVÍŘATA – ZO ČSOP       

 
- občanské sdružení, nevládní nezisková organizace  

- organizace byla založena v létě roku 1996 (pod názvem Skupina  pro zvířata – ZO ČSOP, který byl 

změněn na název současný) 

 
Cílem organizace je: 

- ochrana přírody, životního prostředí a zvířat; 

- přispět ke komplexní 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. 

 

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ:  

- z Nadačního fondu Albert  

Pět týdnů zdravého životního stylu v ZŠ a MŠ Červená Voda – s Albertem pro zdraví 2011 - 12 
 

- z Pardubického kraje v rámci Programu na podporu sportu a volnočasových aktivit: 

projekt: Celoroční činnost ZO ČSOP Společnost pro zvířata pro děti a žáky v Červené Vodě 

srpen 2012 -  Deset dní ekooaktivit pro děti o prázdninách, duben 2012 - Den Země, říjen 2012 - 

Světové dny zvířat a soutěž pro žáky v tvorbě plakátu „Já a  moje zvíře“ 

 

- z Pardubického kraje v rámci Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti ŽP: 

EVP Etické spotřebitelství pro školy 

- program proběhl pro 208 žáků v ZŠ Ústí nad Orlicí a Žamberk 

- náměty pro etické rozhodování při výběru potravin, živočišných potravin a kosmetických prostředků 

zejména s ohledem na své zdraví, životní prostředí, způsob chovu hospodářských zvířat a zacházení se 

zvířaty, s ohledem na sociální kontext v rozvojových zemích 

 

Cyklus přednášek pro životní prostředí a přírodu 

- přednášky s outdoor aktivitami pro 2. – 9. třídy ZŠ Červená Voda – 23. 10. 2012 „Ekocesty“ 

Stanislava Milera a alternativní pohon vozidel 

- říjen 2012: beseda s ontilogem včetně kroužkování ptactva a venkovních her 

- říjen 2012: beseda s veterinární lékařkou o péči o společenská zvířata 

 

Kroužek o přírodě a zvířatech 

- probíhá každou středu pro žáky ZŠ Červená Voda (okres Ústí nad Orlicí): 3 hodinový blok zaměřený 

na poznávání přírody, pobyt děti v přírodě a venku, dobré vztahy mezi sebou, aktivní odpočinek a 

zdravý životní styl, ochranu přírody a zvířat, v roce 2012 se účastnilo 10 žáků od 1. do 6. třídy 

 

- z MČ Praha 4 Ekovýchovné aktivity pro Prahu 4 – EVP pro ZŠ na Praze 4 a přednášky k ochraně ŽP, 

ekologii a zvířatům v Domě ochránců přírody) 

(program proběhl na 3 ZŠ pro 148 žáků a bylo realizováno 9 přednášek) 

 

KAMPANĚ 

„Slepice z klece ven“ 

- petiční akce: podpora ukončení chovu slepic v neobohacených klecích v zemích EU, které ještě 

nesplnily ustanovení směrnice z r. 1999: tj. Španělsko, Polsko, Itálie, Francie, Řecko 

- činnost v rámci Evropské koalice pro hospodářská zvířata – ENFAP 

- informování o značení vajec a balení vajec 
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- postih zemí ignorujících platnou legislativu EU: k Evropskému soudu byla předvolána Itálie 

 

„Stop Transportům“ – za ukončení dlouhotrvající přepravy hospodářských zvířat na jatka a 

výkrm 

- účast v celounijní kampani „8 Hours“ 

- petiční akce směrovaná na ministra zemědělství 

- jednání s poslanci EP o podpoře prohlášení poslanců EP a hlasování v EP o přepravě 

- zpracování zpráv z investigací zahraničních organizací, prezentace zpráv médiím 

- sledování transportů hospodářských zvířat, vykládky a nakládky za účelem získání důkazů o strádání h. 

zvířat a nevhodnosti jejich přepravy – zejména na dlouhé vzdálenosti 

 

„Happy Cows“ – podpora kampaně v EU, informace o špatné situaci krav a dojnic v chovech v ČR 

Brutální zacházení s h. zvířaty mimo EU – zejména při vývozech na jatka mimo EU: zpracování zpráv 

zahraničních organizací, prezentace pro veřejnost a média v ČR, protesty na konkrétní země (Egypt, 

Indonésie, Turecko) 

 

 

OSVĚTOVÁ ČINNOST 

Cyklus pravidelných přednášek v Domě ochránců přírody v Praze č – za rok 2012 celkem zrealizováno 

22 přednášek.  

Informace o škodlivosti tzv. zábavní pyrotechniky. 

Informace o eticky prožitých Vánočních svátcích. 

 

Účast s infostánkem a materiály na akcích pro veřejnost 

5. června Ekofestival – místo Praha 2, organizátor Zelený Kruh 

9. září Biodožínky – místo Nenačovice u Berouna, organizátor Country life 

6. října Den zvířat – místo EC Toulcův Dvůr, organizátor SRAZ 

 

 

Tiskové zprávy a média 

7. února „DNY ZDRAVÉ VÝŽIVY PRO ŠKOLY“ 

20. února natáčení se štábem České televize k ukončení použití nezdokonalených klecí pro nosnice do 

pořadu „Chcete mě?“ 

22. března - tiskové setkání:"Ukončení použití nezdokonalených klecí pro nosnice od ledna 2012",   

22. března „Slepice – klece – vejce“ 

12. července Záběry z porážení zvířat v Egyptě, Indonésii a Turecku ukazují brutalitu a otřesné utrpení 

zvířat 

20.července Přeprava zvířat z EU do Turecka: nesmírné utrpení a porušování zákonů 

 

 

Weby a Fb:  
Pravidelné a aktuální informace o činnosti, o pokračování projektů, kampaní a případů, o výzvách, 

naleznete na www.pomahame.spolecnostprozvirata.cz a www.spolecnostprozvirata.cz 

A také na našem FB profilu:  

https://www.facebook.com/pages/Spole%C4%8Dnost-pro-zv%C3%AD%C5%99ata-z-o-

%C4%8CSOP/306100992758690 

 

Pracovní tým tvoří hlavní členové výboru organizace:  

Dita Michaličková ing., předsedkyně ( a zakladatelka organizace v roce 1996) 

Jaromíra Horáková ing. 

Pavla Kozová Ing.  

Podílí se další členové organizace a spolupracovníci.  

 

http://www.pomahame.spolecnostprozvirata.cz/
http://www.spolecnostprozvirata.cz/
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Děkujeme za finanční podporu v roce 2012: 
 

 

 

 

 

 

Pardubickému kraji 

Nadačnímu fondu Albert 

Městské části Praha 4 

Českému svazu ochránců přírody  

a Lesy ČR                        

 

Ekolife – družstvu Orlické Záhoří 

EKOSPOLu A.S. 

KONZUMu – obchodní družstvo v Ústí n. Orlicí 

REST.ING Automotive s.r.o. 

HORZ TJ STADION TEPLICE s.r.o. 

LIFEFOOD CZECH REPUBLIC s.r.o. 

AMUNAKu s.r.o. 

 

 

MUDr. Pavle Zemanové, Jiřímu Novákovi, Janu Čejkovi, MVDr. Martě Šilarové, Mgr. Lucii 

Ebnerové, Marcelu Adamovi, Oldřichu Frýbortovi, Mgr. Jitce Zamarianové, Martině Lackové, 

Dominice Chrobočkové, Evě Mládkové, Miroslavu Navrátilovi, P. Soukupové, Martinu Stiankovi, 

Blance Strouhalové, Karolíně Šimerkové, Petru Trachtmanovi, Blance Ullmannové, Haně 

Zemanové a dalším. 

 

 Děkujeme za pomoc a spolupráci  
- Českému svazu ochránců přírody, blueDRM GmbH, Country Life, Zelenému kruhu, ZŠ Červená Voda 

a dalším org. pro ochranu přírody, ŽP a zvířat 

 

- Beatě Bartošové, Jitce Jiráskové, Pavle Kozové, Jiřímu Opravilovi, Jiřímu Kulhánkovi, Miloši 

Antolovi, Martině Kinman, Nikole Pukové, Báře Přibylové, Kateřině Chvalovské, Veronice Tvardkové, 

Martině Němcové, Vojtovi Adamovi, Tereze Vandrovcové a dalším.  

 

  

Finanční zpráva za rok 2012 

Celkové příjmy        771 738,-  

Celkové výdaje        704 567,-  

Mzdové náklady     369 934,-  

Provozní režie        327 591,-  

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Společnost pro zvířata - ZO 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;  

 

mailto:s.pro.zvirata@ecn.cz
http://www.spolecnostprozvirata.cz/

