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ÚVOD
Právě nahlížíte do zprávy o dopadu naší činnosti v roce 2019. Celý rok se nesl ve
znamení slepic a klecových chovů. Vyhlásili jsme kampaň za jejich legislativní
zákaz, zorganizovali jsme akce, díky nimž se slepice v klecích staly tématem
pro celou zemi. Pokrok neminul ani korporátní sektor - další firmy se přidaly se
svými závazky neodebírat a nenabízet klecová vejce. V závěru roku byl konečně
předložen návrh zákona na zákaz klecových chovů slepic v ČR.
Nesoustředili jsme se však pouze na domácí vývoj a svými aktivitami jsme
podporovali i sběr podpisů pro evropskou občanskou iniciativu Konec doby
klecové. Celkově se za ČR podařilo posbírat kolem 50 tisíc ověřených podpisů
a celoevropsky přes milion a půl, což znamená, že evropští politici budou muset
klecové chovy hospodářských zvířat v EU skutečně řešit.

Díky lidem, jako jste Vy, se povedlo v průběhu roku dosáhnout
obrovských pokroků a téma klecových chovů zviditelnit po
celém území republiky.
I přes zmíněné úspěchy však stále asi 4 miliony slepic trpí uvězněné v klecích. Zákaz
klecových chovů je na spadnutí, ale bez Vás se nestane. Během roku 2020 musíme
společně pořádně nakopnout kampaň a dotáhnout ji do vítězného konce. Slepice Vás
nyní potřebují v rozhodující fázi proti klecím. Buďte jejich nadějí, a pokud ještě nejste
pravidelným dárcem/dárkyní, je ten pravý čas to změnit. Přeměňte své přesvědčení
v činy na

www.obrancizvirat.cz/dar

a připomínejte si každý měsíc, co je pro Vás důležité.
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LEDEN

HRŮZNÉ ZÁBĚRY
ČESKÝCH
PRASAT
V KLECÍCH
ROZHÝBALY
INTERNET
Rok 2019 jsme neodstartovali nijak vesele. Hned
na jeho začátku jsme na sociální sítě vypustili
exkluzivní materiál ze dvou českých velkochovů
prasat. Záběry ukázaly ztrápené a apatické prasnice
zavřené v těsných kotcích, které jim umožňují sotva
vstát nebo si lehnout.
Zachycená realita milionů prasat vyvolala vlnu
společenského odporu. Veřejnost v mnoha případech vůbec netušila, k jak hrozivým praktikám za
zdmi velkochovů vlastně dochází. Materiál tak splnil
svůj hlavní cíl – upozornit veřejnost na problém,
o kterém se dosud příliš nemluvilo.
Zveřejněním záběrů jsme podpořili sběr podpisů
pro evropskou občanskou iniciativu Konec doby
klecové, která bojuje za zlepšení životů hospodářských zvířat v celé Evropské unii. Cílem iniciativy
bylo nasbírat celoevropsky více než jeden milion
podpisů, aby se evropští politici skutečně museli
zabývat problematikou klecových chovů
hospodářských zvířat. Žádoucím výsledkem by byl
zákaz klecových chovů všech hospodářských zvířat
v celé EU.
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LEDEN

PRÁZDNÉ
KOŽEŠINOVÉ
FARMY
V lednu se však našel prostor i na menší oslavu.
31. ledna totiž nabyl účinnosti zákon, který zakázal kožešinové farmy na území České republiky.
K této příležitosti jsme vypustili aktuální záběry
ze tří českých kožešinových farem, kde už zbyly
jen dlouhé řady zpola rozebraných prázdných
klecí.
Každoročně bylo kvůli módnímu průmyslu na
9 farmách v ČR zabíjeno asi 20 tisíc lišek a norků.
Tato zvířata až do své smrti živořila v malých drátěných klecích, které jim neposkytovaly
podmínky vhodné pro život.
Video z míst bývalých kožešinových farem
zachytilo, že tato místa jsou dnes již jen
symbolem dřívějších hrůzných praktik. Zákaz
kožešinových farem byl dobrou zprávou i pro
další zvířata dosud trpící v klecích. Ukázalo se, že
česká veřejnost není vůči jejich utrpení lhostejná,
a tak se i pro ně blýská na lepší časy.
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ÚNOR

ZAČÁTEK
KAMPANĚ ZA
ZÁKAZ
KLECOVÝCH
CHOVŮ SLEPIC
Úspěch legislativní kampaně proti kožešinovým
farmám vyústil v rozhodnutí, že se vrhneme na
další legislativní tažení. Tentokrát proti klecovým
chovům slepic. O problému klecových chovů se
již ve společnosti dobře vědělo. V průběhu roku
2018 se totiž všechny velké supermarkety
v reakci na zveřejněné záběry z českých klecových
farem zavázaly, že přestanou nejpozději od roku
2025 prodávat klecová vejce.
Prosazení legislativního zákazu kožešinových
farem jasně ukázalo, že změna přístupu ke
zvířatům je uskutečnitelná. Podle průzkumu
agentury Median z července 2018 si 73 % Čechů
přeje zákaz klecových chovů slepic.
K podpoře kampaně vzniknul web
www.zakazkleci.cz. Při jeho prohlížení se
návštěvníci dozvěděli informace o klecových
chovech a o pokrocích, kterých se již podařilo
dosáhnout. Zadáním svého e-mailu se pak mohli
přímo zapojit do boje za bezklecový život slepic.
Celkem už se zapojilo přes 46 tisíc lidí.
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ÚNOR

VZNIK PROJEKTU
ROSTLINNĚ A JEHO
SNÍDAŇOVÝ
E-BOOK
V rámci OBRAZu vznikl projekt Rostlinně, který
se zabývá sledováním vývoje v oblasti nabídky
rostlinných pokrmů. Pomáhá obchodníkům
i majitelům restaurací se v oblasti zorientovat,
a tak lépe naplnit požadavky zákazníků v moderní době. Zároveň slouží jako rádce pro zájemce
o rostlinné stravování, ti mohou načerpat inspiraci na sociálních sítích projektu.
Hned při svém vzniku vydalo Rostlinně svou
první bezplatnou elektronickou knihu, ve které
přináší tipy na rostlinné snídaňové recepty.
Každý den by měl začínat snídaní, a tak i začátek
projektu Rostlinně se nesl ve snídaňovém duchu.
Kromě inspirace v podobě receptů obsahuje
e-book i kupóny na výhodnější nákup rostlinných
snídaňových tipů.
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BŘEZEN

ROSTLINNĚ
SPUSTILO
HLASOVÁNÍ
O NEJOBLÍBENĚJŠÍ
PRODUKT ROKU
Zájem o rostlinnou kuchyni neustále roste a nový
projekt Rostlinně se rozhodl zjistit, který rostlinný
produkt uvedený na trh v roce 2018 je u spotřebitelů ten nejoblíbenější. Celkem bylo nominováno
10 výrobků, které jsou běžně dostupné v českých
supermarketech a zároveň se jejich producenti
věnují rostlinným výrobkům spíše okrajově.
Hlasování trvalo od poloviny března do poloviny
dubna.
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DUBEN

SKLIZENO ANI
JEHO BISTRA MY
FOOD NENABÍZÍ
KLECOVÁ VEJCE
Další firmou, která se přidala k bezklecovému
trendu, bylo Sklizeno. To sice klecová vejce
nenabízelo, ale situace v jejich bistrech My FOOD
nebyla tak zjevná. V dubnu však Sklizeno publikovalo závazek, že v jejich prodejnách ani bistrech
klecová vejce nenajdete.

ROSTLINNĚ
VYHLÁSILO
PRODUKT ROKU
2018 – MAGNUM
VEGAN
Historicky první hlasování o nejoblíbenější produkt roku strhlo poměrně velký zájem veřejnosti.
Hned během prvního dne hlasovala více než
tisícovka lidí. Z deseti nominovaných novinek se
vítězem stala zmrzlina Magnum Vegan.
Průběh hlasování byl hodně napínavý, nicméně
vítězství zmrzliny bylo zasloužené. Rostlinně
vyhodnotilo jako hlavní příčinu úspěchu
Magnum Vegan v anketě jeho dvě příchuťové
varianty a celorepublikové pokrytí ve velkých
supermarketech, menších obchodech a třeba
i na čerpacích stanicích.
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DUBEN

DISKUZE
S MINISTREM
ZEMĚDĚLSTVÍ
A ZÁSTUPCI
DRŮBEŽÁŘŮ
V MÁTE SLOVO
Vedoucí kampaně proti klecovým chovům Pavel
Buršík se účastnil diskuzního pořadu České televize Máte slovo s Michaelou Jílkovou. Společně
s odbornicí na životní pohodu zvířat Marií Wackermannovou obhajovali zákaz klecových chovů
proti ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi,
pedagožce z České zemědělské univerzity Evě
Tůmové a předsedkyni Českomoravské drůbežářské unie Gabriele Dlouhé.
Diskuze byla značně vyhrocená a na sociálních
sítích jí žila veřejnost ještě nějakou dobu po
vysílání. Pořad přispěl k dalšímu zviditelnění
problematiky klecových chovů slepic a pomohl
veřejnosti si na podmínky života slepic dotvořit
názor.
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KVĚTEN

GLOBÁLNÍ
KAMPAŇ PROTI
ŘETĚZCI HOTELŮ
HILTON A DALŠÍ
VÍTĚZSTVÍ PRO
SLEPICE
V květnu jsme se účastnili protestu před hotelem
Hilton v polské metropoli Varšavě. Podpořili jsme
tak mezinárodní kampaň proti tomuto řetězci
hotelů, který se bránil zveřejnění závazku k bezklecovým vejcím.
Protestu se účastnili aktivisté z celého světa. Na
místě vzbudil zájem veřejnosti i managementu
hotelu. Mezinárodní kampaň slavila bleskový
úspěch, když necelých 24 hodin po protestu
zveřejnil Hilton svůj závazek, že ve svých hotelech
po celém světě přestane připravovat pokrmy z
klecových vajec.
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KVĚTEN

ONLINE
SUPERMARKETY
KOŠÍK.CZ
A ROHLÍK.CZ
PŘESTALY
PRODÁVAT
KLECOVÁ VEJCE
Oba velké online supermarkety působící v Česku
se rozhodly ukončit prodej klecových vajec již
v půlce roku 2019. Oba tak urychlily dokonání
svých závazků a mohou být inspirací pro další
firmy. Jasně ukázaly, že to bez klecí jde.
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KVĚTEN

PLYŠOVÉ SLEPICE
SE VYDALY NA
TOUR REPUBLIKOU
Akce nazvaná Slepičí tour u nás absolutně nemá
obdoby. Zapojení celebrit a stovek dobrovolníků
s cílem podpořit snahu o legislativní zákaz klecových chovů a dostat povědomí o tomto problému
i do regionů strhlo velký mediální i společenský
ohlas.
Princip Slepičí tour byl jednoduchý. Vše začalo
u celebrit, kterým není utrpení zvířat lhostejné.
Herečka Patricie Pagáčová (dříve Solaříková),
zpěvačka Ewa Farna nebo zpěvák Ben Cristovao
se ujali plyšových slepic, pojmenovali je a vytvořili jim osobitou vizáž, aby tak ukázali, že podporují
legislativní zákaz klecových chovů.
Celebritami upravené plyšové hrdinky s pomocí
dobrovolníků cestovaly z města do města a lidé
se s nimi fotili u dominant svých měst, podepisovali petice a zapojovali do akce další lidi. Všech
7 plyšových hrdinek mělo svůj instagramový
profil, kam každý den přibývaly fotografie z jejich
dobrodružství. Tour se uzavřela na začátku června
v Pelhřimově, kde se celé plyšové hejno znovu
sešlo.
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KVĚTEN

ROSTLINNĚ
VYDÁVÁ
PRŮVODCE
ROSTLINNOU
KUCHYNÍ PRO
RESTAURACE
Ani projekt Rostlinně v květnu nelenil a na svém
webu uveřejnil elektronickou příručku s názvem
Rostlinná kuchyně – Průvodce pro restaurace.
Jejím cílem je pomáhat restauratérům při zařazování rostlinných pokrmů do menu, proto obsahuje rady a tipy šéfkuchařů, příklady jednoduchých
receptů i doporučení konkrétních distributorů.
Podobná shrnující publikace odpovídající na
nejrůznější otázky ohledně rostlinné stravy
v českém prostředí prozatím chyběla. Průvodce
tak je unikátním nástrojem, který mohou majitelé restaurací a ostatních gastro podniků využít
k rozšíření svého sortimentu a získání konkurenční výhody nad podniky, kde rostlinné pokrmy
chybí.
Spolupráci s projektem Rostlinně si pochvaloval
například spoluvlastník sítě mexických restaurací
Los Capolitos Jan Kapolka. Podle něj se díky
Rostlinně dostali ke správným dodavatelům
zajímavých rostlinných alternativ, které postupně
zavádí do menu.
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SRPEN
NOVÉ VIDEO SE
ZÁBĚRY ZTRÁPENÝCH
ZVÍŘAT V ČESKÝCH
KLECOVÝCH CHOVECH
VYZÝVÁ K PODPOŘE
INICIATIVY KONEC
DOBY KLECOVÉ
Telata uvězněná v boxech, kam se sotva vejdou.
Prasata tísnící se v kotcích, kde se nemohou ani
otočit. Hromada mrtvých selat ležící vedle vyčerpané prasnice a otrhané slepice namačkané
jedna na druhé v malé drátěné kleci. Takový pohled přineslo v srpnu zveřejněné video z českých
klecových chovů.
Publikace videa měla za cíl podpořit sběr podpisů
pro evropskou občanskou iniciativu Konec doby
klecové, jejímž cílem je dosáhnout legislativního
zákazu klecových chovů hospodářských zvířat
po celé Evropské unii. Aby se Evropská komise
musela tímto problémem zabývat, bylo nutné
sehnat během roku alespoň jeden milion ověřených podpisů.
Do sběru podpisů se zapojila i řada celebrit – herečky Šárka Vaculíková a Jana Plodková, modelka
Helena Houdová, herec Václav Neužil, výtvarnice
Toy_Box, bloggerka Hello Christie nebo hudební
skupina Sto zvířat. Kapela Rybičky 48 dokonce
vozila podpisové archy na všechny svoje
koncerty a u jejich stánku je nabízela návštěvníkům vystoupení k podpisu. Sběr končil 11. září
2019.
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ZÁŘÍ

EVROPANÉ JSOU
PROTI KLECOVÝM
CHOVŮM, ČEŠI
PŘISPĚLI 50 TISÍCI
PODPISY
V první polovině září skončil sběr podpisů pro
evropskou občanskou iniciativu Konec doby
klecové. Sběr dopadl nad očekávání dobře. Podle
prvních odhadů se v rámci celé EU podařilo
nasbírat přes 1,5 milionu podpisů, takže nutná
milionová hranice byla skutečně pokořena.
Evropští politici se tedy budou muset problémem
klecových chovů zabývat.
Česká republika se při ohledu na počet obyvatel zařadila mezi nejúspěšnější země ve sběru
podpisů. Limit za ČR byl stanoven na 16 000
podpisů, přičemž se podařilo vysbírat kolem
50 000. Svůj podpis k celkovému počtu přidalo
celkem 32 000 Obránců zvířat. OBRAZ se tak stal
nejúspěšnější organizací, co se týká počtu nasbíraných podpisů v ČR a jednou z nejúspěšnějších
v celé EU.
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ZÁŘÍ
K BEZKLECOVÝM
FIRMÁM SE PŘIDALY
POTRAVINY ŽABKA
I HOTELOVÉ ŘETĚZCE
NH HOTELS, MARRIOTT,
ACCORHOTELS
A FOUR SEASONS
Září se celé neslo v pozitivním duchu a kromě
úspěchu iniciativy Konec doby klecové se přidala
řada dalších firem k těm s bezklecovými závazky.
Nejpozději od roku 2025 tak nebudou k dispozici
klecová vejce v prodejnách potravin Žabka.
Pozadu nezůstaly ani další hotelové řetězce,
které reagovaly na závazek Hiltonu zveřejněný po
mezinárodní květnové kampani. Tak se klecových
vajec zřekly NH Hotely, Marriott, Accor hotely
i česká pobočka Four Seasons.
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LISTOPAD
BILLA SKONCUJE
S KLECOVÝMI VEJCI
UŽ OD ROKU 2024
Všechny velké řetězce supermarketů se zavázaly,
že skončí s prodejem klecových vajec nejpozději
k roku 2025. Billa v listopadu udělala ještě krok
navíc a ohlásila, že nebude klecová vejce nabízet
už od roku 2024. Do tohoto data navíc odstraní
klecová vejce i z výrobků svých privátních značek,
čímž v tomto směru inspirovala další řetězce.

ROSTLINNĚ VYDALO
DALŠÍ E-BOOK,
TENTOKRÁT
S PODZIMNÍMI
RECEPTY NA ZAHŘÁTÍ
Projekt Rostlinně na svém webu zveřejnil další
bezplatnou elektronickou knihu. Tentokrát
s řadou podzimních receptů na zahřátí. E-book
obsahuje návody na přípravu rostlinných horkých
nápojů, polévek nebo třeba dezertů pro zlepšení
pochmurné podzimní nálady.
Příroda se na podzim chystá k odpočinku, a tak
i pro lidi je to ten správný čas zpomalit a udělat
si v sychravém počasí čas pro sebe. Proto jsme se
rozhodli přinést inspiraci, jak si jídlem zpříjemnit
studené a tmavé podzimní dny. Elektronická
kniha poradí, jaké produkty do receptů použít
a navíc obsahuje i slevové kupóny na jejich
nákup.
OBRAZ - Obránci zvířat
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PROSINEC

HISTORICKY PRVNÍ
VÁNOČNÍ VEČÍREK
OBRÁNCŮ ZVÍŘAT
Hned v samém úvodu prosince jsme pořádali
první vánoční večírek v Prostoru39. Zváni byli
všichni dobrovolníci, celebrity a influenceři i další
externí spolupracovníci Obránců zvířat či sympatizanti se zákazem klecových chovů slepic.
Během večera bylo k vidění i kulturní vystoupení
a všichni zúčastnění se měli možnost dozvědět
novinky z kampaně a očekávání dalšího vývoje.
K dispozici bylo i rostlinné občerstvení a vánoční
punč. Večírek u zúčastněných zaznamenal
pozitivní ohlasy a pravděpodobně se jeho
pořádání stane tradicí.
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PROSINEC

NÁVRH NA ZÁKAZ
KLECOVÝCH
CHOVŮ SLEPIC
UŽ JE VE
SNĚMOVNĚ!
To, k čemu jsme celý rok směřovali, se konečně
stalo v prosinci. Skupina poslanců z vládního
i opozičního tábora oznámila předložení
pozměňovacího návrhu k novele zákona na
ochranu zvířat, který by vedl k úplnému zákazu
klecových chovů slepic od roku 2027.
Poslanci tak reagovali na naši kampaň, dlouhodobou kritiku klecových chovů ze strany odborníků
na welfare zvířat, veřejné mínění i celoevropský
trend, díky kterému již i u nás probíhá rozsáhlá
přestavba chovů slepic na bezklecové systémy.
Je tedy jasné, že nás v roce 2020 čeká spousta
práce, jejímž ideálním výsledkem bude prosazení
zákazu klecových chovů slepic na území České
republiky.

A na jeho prosazení Vás
budeme potřebovat!
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LEDEN–PROSINEC

AKTIVISTI
PO CELÉ
REPUBLICE
Díky skupinám aktivistů v Brně, Liberci, Praze
a Ostravě se OBRAZ účastnil řady akcí v ulicích
těchto měst, kde jsme průběžně upozorňovali
na téma klecových chovů slepic a sbírali další
podporu pro jejich zákaz.
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FINANČNÍ
ZPRÁVA
JAK JSME V ROCE 2019 HOSPODAŘILI?
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PŘÍJMY
V ROCE
2019

Dary od fyzických a právnických osob: 7 746 196 Kč
Příjmy z příležitostného prodeje: 113 099 Kč
Ostatní: 44 092 Kč
Příjmy celkem: 7 903 387 Kč
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VÝDAJE
V ROCE
2019

Mzdy a související výdaje: 4 156 001 Kč
Online propagace: 783 816 Kč
Provozní výdaje: 777 884 Kč
Offline akce a další kampaňové výdaje: 631 538 Kč
Tisk a distribuce (letáky, plakáty, samolepky, benefiční předměty atd.): 196 025 Kč
Video a další kreativní produkce: 140 891 Kč
Cestovní výdaje (např. lobbing, odborné konzultace, mezinárodní spolupráce, rešerše): 107 807 Kč
Ostatní: 1 553 Kč
Výdaje celkem: 6 795 515 Kč
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SHRNUTÍ
Rok 2019 se celý nesl ve znamení boje proti klecovým chovům - zejména
slepic v České republice, ale i dalších hospodářských zvířat na území
celé EU. Kampaň Zákaz klecí a její dílčí kroky jako Slepičí tour byly velmi
náročné, ať už se jedná o lidské úsilí nebo finance.
Jen díky Vám a Vaší podpoře jsme dokázali kampaň
rozběhnout a dosáhnout dílčích vítězství.
Jenže tím ta finální část kampaně vlastně teprve začíná a bude
náročná. Díky Vaší neutuchající podpoře jsme si mohli dovolit
výrazně rozšířit náš tým zaměstnanců, což má obrovský vliv na
výsledky naší práce pro zvířata. Jen s profesionálním týmem
dokážeme čelit velkým protivníkům z byznysové sféry, kteří
vydělávají na utrpení zvířat.
Záležet jsme si dali také na vývoji kampaňových webů i dalších
potřebných online systémů, abychom mohli v budoucnu
kampaňovat a veřejně komunikovat ještě efektivněji. S rozrůstáním
týmu rostou i provozní náklady a potřeba vytvářet finanční rezervu
na horší časy. I přesto jde ale většina finančních prostředků přímo
do kampaní a tak tomu bude i v budoucnu.
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Rok 2019 skončil předložením návrhu na zákaz klecových chovů ve Sněmovně,
a tak jsme ve velkém očekávání, jak to v roce 2020 dopadne. Čeká nás všechny
tvrdá práce, ale společně to dokážeme a slepice z klecí vysvobodíme.
Pokud ještě pravidelně nedarujete a zároveň se chcete podílet na zlepšení
životních podmínek milionů zvířat, není nic jednoduššího než hned teď
začít na https://www.obrancizvirat.cz/darujte/.

Bez Vás to nepůjde.
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OBRAZ – Obránci zvířat, z. s.

Václavská 2073/20, 12000 Praha 2

IČO: 03730859

E-mail: info@obrancizvirat.cz
Telefon: +420 776 185 966

www.obrancizvirat.cz
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