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Úvod
Během prvního roku naší existence jsme Vám dali naději, že se o Vaše hodnoty
a přesvědčení někdo zasadí. Společně věříme ve svět, který bude pro zvířata
lepším místem. Pokud nyní čtete tento text, patříte mezi lidi, kteří si takovou
změnu přejí.
Vás pravidelný dar opravdu znamená naději pro zvířata v klecích.

březen

Kladete si otázku, jak je možné, že si více než dva ze tří lidí přejí zákaz kožešinových
farem a přesto tu takové farmy stále jsou? My věříme, že i díky Vám po mnoha
letech jejich osudy změníme. Bez Vás a Vaší podpory to nepůjde. Začněte se svým
pravidelným dárcovstvím ještě dnes!
www.obrancizvirat.cz/dar

Zveřejnění záběrů – start kampaně
17. března jsme zveřejnili záběry z osmi českých kožešinových farem a zároveň spustili
kampaň za jejich zákaz. Videoklip „Kožešinové farmy aneb žila byla krásná liška“ upozorňoval
na krutost kožešinového průmyslu. Jednalo se o unikátní materiál, protože to byla
nejrozsáhlejší rešerše z kožešinových farem. Ze záběrů bylo zřejmé, v jakém utrpení a bolesti
prožívají kožešinová zvířata svůj život, než o něj přijdou, aby se z jejich kožichů staly módní
ozdoby. Dokumentované jsou poruchy chování, zranění, uvízlé končetiny v pletivu na dně
klecí a dokonce i kanibalismus.
Námi zveřejněné záběry měly obrovský mediální dopad. Dvakrát byly v Televizních novinách,
dále pak na tn.cz, v České televizi, ale šířily se také přes internet. Ministerstvo zemědělství
se vyjádřilo, že „Česká republika byla zaplavena videonahrávkami, které publikovala téměř
všechna celoplošná média.“

květen
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Módní přehlídka
Zveřejněním záběrů nic neskončilo, ba naopak - začal běh na dlouhou trať, na jehož pomyslném konci stojí zákaz kožešinových farem v České republice.

srpen

19. května jsme uspořádali módní přehlídku. Po červeném koberci se procházeli modelové
a modelky v oblečení s kožešinami. Mezi nimi stála žena ve smutečním hávu a v rukou držela
mrtvou lišku staženou z kůže. I tato akce úspěšně prolétla snad všemi médii a jejím výsledkem
byl příslib ministra zemědělství Mariana Jurečky, že se sejde s ochránci zvířat.

Týden v kleci
V pracovním týdnu od 17. do 21. srpna probíhala akce před Ministerstvem zemědělství
s názvem „Týden v kleci“. Před hlavním vchodem ministerstva stála klec, kde se ve dne v noci
po osmi hodinách střídali aktivisté, aby
alespoň pár hodin na vlastní kůži zažili, jaké to
je žít v kleci. Na víkend se pak klec přesunula
na Václavské náměstí.
Cílem akce bylo upozornit na utrpení kože
šinových zvířat a tím podpořit kampaň za zákaz
kožešinových farem. Budova ministerstva
nebyla vybraná náhodně, do konce srpna
se totiž měl vyjádřit ministr Marian Jurečka
k našim materiálům, ze kterých bylo zřejmé,
že jsou kožešinové farmy v zásadním rozporu s moderním pojetím ochrany zvířat.

Nové záběry – na farmách se nic se nezměnilo
Námi zveřejněné záběry vyvolaly nejen mediální odezvu. Státní veterinární správa po jejich
publikaci vykonala sérii kontrol.  Závěr těchto šetření byl, že na farmách nedochází k žádnému
pochybení.

říjen
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OBRAZ proto zveřejnil v říjnu nové záběry, které byly pořízeny až po šetření veterinární správy.
Bylo z nich zjevné, že se na kožešinových farmách podmínky nijak nezlepšily.

Velký průvod proti kožešinám
Listopad je měsíc, kdy začíná na kožešinových farmách tzv. kožkovací sezóna. Pro dvacet tisíc
norků a lišek je to období, ve kterém naposledy vydechnou předtím, než je z nich stažena srst.
Ta se později stane límcem bundy, bambulí na čepici nebo ozdobným lemem.
21. listopadu jsme na uctění obětí kožešinového průmyslu uspořádali Velký pražský průvod
proti kožešinám. Průvod začínal na Střeleckém ostrově a končil na Václavském náměstí,
kde bylo pódium, na němž vystoupilo několik řečníků. K tématu kožešinových farem promluvil například Jiří Pospíšil. Průvod měl hojnou účast – sešlo se více než 400 lidí.

listopad

Norci a lišky na záběrech stále trpí v malých prostorách a jejich tlapky se zaplétají do pletiv
na dně klecí. Zvířata často vykazují známky poruch chování a některá jsou i fyzicky zraněná.

vánoční dárek
Ani před Vánoci jsme nepolevili. Publikovali
jsme videoklip „Vánoční dárek“. Ten upozorňoval na hořkou ironii a absurditu, že v ČR
existují farmy, na kterých se odchovávají činčily
na prodej jako domácí mazlíčci, ale také na
kožešinu.
Jen na Facebooku „Vánoční dárek“ zhlédlo přes
200 tisíc lidí. Videoklip publikovalo také několik internetových serverů (aktualne.cz, blesk.cz,
tn.cz). K řadě lidí se dostal jako reklamní spot
před promítáním v kinech. Vzniklo také více
jeho jazykových verzí – v angličtině, němčině,
polštině a dánštině.

reGionální SkUpiny
Během roku 2015 jsme také investovali energii do vzniku regionálních skupin, protože
nechceme být organizace s úzkou působností jen v Praze. Proto jsme zakoupili vybavení pro
pravidelná pouliční promítání v Brně a Liberci,
kde naše lokální skupiny dlouhodobě fungují.
Naše lokální skupiny promítají nejen o kožešinách a pořádají také své vlastní kreativní
akce.

nový návrh Zákona
Výše zmíněné akce byly formou zviditelnění tématu kožešinových farem. Naše hlavní úsilí
se soustředilo na systematickou a důmyslnou politickou práci. Už na jaře jsme získali podporu
Jiřího Pospíšila. Sešli jsme se také s klíčovou osobou – ministrem zemědělství Marianem
Jurečkou. Začali jsme sbírat politické kontakty a postupně jednali s politiky napříč politickým
spektrem.
Koncem roku 2015 jsme naši energii soustředili na intenzivní jednání s politiky směřující
k podání návrhu zákona, kterým by došlo k zákazu kožešinových farem. Za necelý rok existence
našeho spolku se kožešinové farmy staly tématem se silnou mediální i politickou odezvou.

prosinec
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Finanční zpráva

Příjmy v roce 2015

Dary od fyzických a právnických osob 976 428,55 Kč
Bezúročné zápůjčky 114 662 Kč
Příjmy z příležitostného prodeje 54 948,98 Kč
Ostatní příjmy 3 695 Kč

CELKEM 1 149 734,53 Kč

Výdaje v roce 2015

Video a další kreativní produkce 233 699,82 Kč
Tisk a distribuce (letáky, plakáty, samolepky,
benefiční předměty atd.) 168 640,28 Kč
Provozní výdaje (zejména pořízení
a údržba automobilu) 159 378,72 Kč
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Online propagace (zejména Facebook
a emailové kampaně) 42 995,28 Kč
Cestovní výdaje (např. lobbing, odborné
konzultace, mezinárodní spolupráce, rešerše)
40 570,30 Kč
Splátky bezúročných zápůjček 28 441 Kč

Offline akce (např. vybavení pro regionální
skupiny, rekvizity, doprava) 109 794,80 Kč

CELKEM 783 520,20 Kč
V prvním roce existence jsme fungovali na zcela dobrovolnické bázi a neměli k dispozici
ani zaměstnance, ani kancelář. Výsledků popsaných v této zprávě jsme dosáhli jen díky
mimořádnému nasazení našich dobrovolníků. Takový stav je však z dlouhodobého hlediska
pro schopnost efektivně bojovat za zvířata značně limitující.
Jsme proto rádi, že se nám podařilo vytvořit rozpočtovou rezervu, díky které můžeme již
v následujícím roce pomýšlet na malou kancelář či prvního zaměstnance na zkrácený úvazek.
Rozpočtový přebytek pak samozřejmě využijeme i při plánování našich kampaní, zejména
pak aktivit na podporu předložení a schválení návrhu zákona za zákaz kožešinových farem.
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