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ÚVOD
Cílem OBRAZu je změnit zákony umožňující zvířecí utrpení. Vám se právě dostává do rukou
výroční zpráva pro rok 2016. Ve vzduchu je díky Vám cítit změna pro tisíce osamocených
zvířat čekajících na smrt. Bez Vás by tato naděje ve svět bez zvířecího utrpení nemohla
existovat. Vaší podpory si vážíme a doufáme, že nám zachováte přízeň.

Společně to dokážeme!

Právě teď potřebují (nejen) kožešinová zvířata Vaši pomoc. Pokud ještě nejste
pravidelným dárcem / pravidelnou dárkyní, není na co čekat. Zákaz chovu kožešinových zvířat je na spadnutí a boj proti množírenskému byznysu pokračuje
- lišky, norci, pejsci i další zvířata Vás nutně potřebují.
Staňte se jejich Obráncem na www.obrancizvirat.cz/dar/

Březen letošního roku patřil této události – 50 poslanců podpořilo zákaz kožešinových farem.
Návrh zákona, kterým by došlo k zákazu kožešinových farem, započal svou legislativní cestu.
Mezi předkladateli byli známí politici napříč politickým spektrem, např. Miroslav Kalousek,
Bohuslav Sobotka, Jeroným Tejc, Roman Sklenák, Martin Komárek, Jiří Dolejš a mnozí další.

březen

POSLANCI NAVRHLI ZÁKAZ KOŽEŠINOVÝCH FAREM
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duben

VÝZVA JUREČKOVI A STANOVISKO VLÁDY
Dalším krokem bylo vyjádření vlády. Hlavní slovo měl ministr zemědělství Marian Jurečka. Na
stránce www.vyzvajureckovi.cz jsme spustili výzvu panu ministrovi a skrze ni napsalo ministrovi úžasných 5 185 lidí!
Výsledkem pak bylo dubnové neutrální stanovisko vlády, ve kterém stálo, že: „Vláda v obecné
rovině souhlasí s východisky, z nichž předložený návrh zákona vychází, což jsou především
etické otázky, které vzbuzuje usmrcování zvířat v případech, kdy pro to neexistuje důležitý
lidský zájem.“

srpen

KAMPAŇ HORKO
Během letních veder jsme otevřeli poměrně opomíjené téma – zavírání psů do přehřátých
aut. Upozornili jsme na to videem, ve kterém měla hlavní roli herečka Patricie Solaříková a její
fenka Jackie. Sestavili jsme také návod, jak podat první pomoc přehřátému psovi.
Kampaňové video se objevilo na stránkách řady internetových médií. Na našem Facebooku
ho zhlédlo neuvěřitelné množství lidí – více než půl milionu!

MNOŽÍRNA TELICE
V září jsme publikovali unikátní záběry z jedné české množírny psů. Ze záběrů bylo zřejmé,
že psi jsou nemocní a žijí v naprosto nevyhovujících podmínkách. V miskách jim plavali červi
a podestýlku měli promočenou a plnou výkalů.

září
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Ještě před jejich zveřejněním jsme předali podnět na prošetření Státní veterinární správě. Ta
na místě množírny provedla předem nahlášenou kontrolu.
V době kontroly se v místě vyskytoval
pouze jeden pes. Je to jasnou ukázkou nefunkční legislativy, kterou vnímáme jako potřebnou změnit. Zákon
nezná termín množírna, je tedy téměř
nemožné proti nim se současnou legislativou bojovat. Spustili jsme petici proti množírnám psů, kterou
v budoucnu budeme využívat při vyjednávání změn legislativy.

V září jsme zveřejnili další záběry z jiné množírny psů. V místě, odkud záběry pocházejí, sídlí chovatelská stanice. To, že průkaz původu není stroprocentní zárukou dobrých podmínek,
vzbudilo velký ohlas.
Záběry, na kterých se vyskytovalo asi 60 psů různých plemen, publikovala Nova i Prima a psalo se o nich na webu Českého rozhlasu. Téma množíren se díky nim objevilo v téměř každém
větším médiu. Ani v tomto případě veterinární správa nezjistila žádné pochybení.

září

MNOŽÍRNA LETINY - KBELNICE

září

OTEVŘENÝ DOPIS
Skupina 42 biologů, veterinářů a odborníků na welfare zvířat adresovala poslancům otevřený
dopis, ve kterém kritizují kožešinové farmy a přimlouvají se za jejich zrušení. Odborníci z českých univerzit, vědeckých pracovišť a zoologických zahrad tak reagovali na chystané první
čtení návrhu zákona, který má v České republice kožešinové farmy zcela zakázat.
„Není naší ambicí posuzovat etickou otázku, zda je v principu akceptovatelné chovat a usmrcovat
zvířata výhradně kvůli kožešinám.
Těžko se však můžeme vyhnout
hodnocení přínosu kožešinových
farem v konfrontaci se závažnými
odbornými námitkami, které lze
z hlediska ochrany zvířat proti jejich faktické podobě vznést,“ píše
se v otevřeném dopise, jehož kopii
obdrželi všichni členové dolní komory Parlamentu.

říjen

HAPPENING „ZRUŠTE KOŽEŠINOVÉ FARMY“
V říjnu jsme uspořádali happening Obraťme list. Téměř padesát dobrovolníků nad své hlavy
zvedlo cedule, z nichž dohromady vznikl vzkaz poslancům.
Nápisy upozorňovaly na smutný fakt, že ročně kvůli módním ozdobám zemře 20 tisíc kožešinových zvířat.
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Velký pražský průvod proti kožešinám se konal 6. listopadu, dva dny před tím, než šel návrh
zákona za zákaz kožešinových farem ve Sněmovně do prvního čtení.
Průvod začínal na Střeleckém ostrově a přesunul se městem až na Václavské náměstí, kde na
pódiu předneslo své proslovy několik lidí. V průvodu se skandovala hesla jako: „Lišky nejsou
věci, přesto trpí v kleci“ nebo „Kožešiny nepotřebujeme, krutou módu nepodporujeme.“ I přes
nepřízeň počasí dorazilo více než 600 lidí. Zprávy o průvodu se objevily v řadě médií.

listopad

VELKÝ PRŮVOD PROTI KOŽEŠINÁM

listopad

NÁVRH ZÁKONA ÚSPĚŠNĚ PROCHÁZÍ
PRVNÍM ČTENÍ
Nejdůležitější událostí roku 2016 bylo projednávání zákazu kožešinových farem v Poslanecké sněmovně. Příslušná novela zákona na ochranu zvířat proti týrání po napínavém hlasování úspěšně prošla prvním čtením. Po prvním čtení návrh zákon pokračuje v legislativním
procesu.
Poslanci se zabývali zmíněnou novelou v úterý 8. listopadu odpoledne,
k tématu probíhala vášnivá debata.
Schůze byla po rozpravách přerušena, samotné hlasování pak proběhlo
až ve středu 9. listopadu. Pro postoupení návrhu do dalšího čtení hlasovalo 67 poslanců, o 10 méně bylo proti,
zbylých 21 poslanců se hlasování zdrželo. Poslanci odhlasovali také prodloužení lhůty na projednání ve výborech o 30 dní. Závěrečné hlasování
tak lze očekávat na jaře nebo v létě
příštího roku.

prosinec

DÁREK Z MNOŽÍRNY
Vánoční idylka: hrají koledy a stromeček je krásně nazdobený. Holčička nadšeně vykřikne:
„Jééé!“, vždyť štěňátko si tolik přála! Scény ve videu začínají běžet pozpátku a dozvídáme se,
odkud krásné štěně doopravdy pochází – z množírny psů.
Mnoho dětí si přeje pod stromečkem najít štěně. Předvánoční čas jsou proto žně pro množitele psů, nakupování štěňat přes inzerát v tomto období vzkvétá. Rozhodli jsme se zveřejnit
videoklip upozorňující na souvislost mezi předvánočním obdobím a nakupováním štěňat
z množíren. Ve spolupráci se zahraničními organizacemi jsme vytvořili též německou, švýcarskou, irskou a dánskou verzi, díky čemuž spot nakonec zhlédlo přes 1,5 milionu lidí.
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FINANČNÍ ZPRÁVA

Příjmy
v roce
2016
Název
grafu

1

2

3

4

Dary od fyzických a právnických osob: 1 311 130,75 Kč
Příjmy z příležitostného prodeje: 176 188 Kč
Příjmy z benefiční aukce: 100 718,68 Kč
Ostatní: 44 536,55 Kč

CELKEM 1 632 573,98 Kč

Výdaje
v roce 2016
Název grafu

1

2

3

Provozní výdaje (zejména nájem a vybavení kanceláře a skladu, údržba automobilu):
300 253,82 Kč
Video a další kreativní produkce: 243 596 Kč
Tisk a distribuce (letáky, plakáty, samolepky, benefiční předměty atd.): 164 833,87 Kč
Offline akce a další kampaňové výdaje:
150 655,70 Kč
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5

6

7
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Mzdy a související výdaje (DPP): 137 525,25 Kč
Online propagace (zejména Facebook
a emailové kampaně): 119 794,77 Kč
Splátky bezúročných zápůjček: 86 221,00 Kč
Cestovní výdaje (např. lobbing, odborné konzultace, mezinárodní spolupráce, rešerše): 59 047,83 Kč
Náklady benefiční aukce: 13 256,30 Kč

CELKEM 1 275 184,54 Kč

Díky našim dárcům jsme mohli v roce 2016 vybavit a pronajmout kancelář i sklad a také přijmout první
zaměstnance na DPP pro administrativu a copywriting. To nám mimo jiné pomohlo diverzifikovat naše
aktivity a začali jsme se věnovat i tématu množíren psů.
V roce 2016 jsme si vytvořili finanční rezervu do roku 2017, ve kterém očekáváme zvýšené výdaje na finální fázi kampaně před závěrečným hlasováním o zákazu kožešinových farem. Rozpočtový přebytek pak
samozřejmě využijeme i při plánování dalších našich aktivit.
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