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Lista objava
4.1.2014

Media servis

Stranica/Termin: 17:00:00

Hrvatska

Naslov:

Predstavnici udruge Prijatelji životinja pokrenuli su peticiju protiv korištenja eksplozivnih

Sadržaj:

Predstavnici udruge Prijatelji životinja pokrenuli su peticiju protiv korištenja eksplozivnih
naprava za vrijeme Novogodišnjih praznika u Hrvatskoj

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
4.1.2014

Adrian de Vrgna
Vijesti plus

Žanr: vijest

Naklada:

1,00

Udruga Prijatelji životinja
Media servis

Stranica/Termin: 17:00:00

Hrvatska

Naslov:

Tijekom novogodišnjih blagdana u Italiji od srčanog udara umire čak 5 000 životinja. Zbog toga

Sadržaj:

Tjekom novogodišnjih blagdana u Italiji od srčanog udara umire čak 5 000 životinja. Zbog toga
su u većini gradova eksplozive naprave zabranjene. U nadi da će nešto slično zažvjeti i u
Hrvatskoj, Udruga Prijatelji životinja pokrenuli su peticiju. Zbog pucnjave životinje proživljavaju

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
3.3.2014
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
7.3.2014

Vijesti plus

Žanr: vijest

Naklada:

1,00

Udruga Prijatelji životinja
Antena Zagreb

Stranica/Termin: 17:00:00

Hrvatska

Azil Dumovec i Udruga prijatelja životinja pokrenuli su kampanju protiv zlostavljanja životinja
Azil Dumovec i Udruga prijatelja životinja pokrenuli su kampanju protiv zlostavljanja životinja
pod nazivom Biraj svoje bitke. Kampanja službeno počinje 6. ožujka. Kampanji su se priključili
i neki od najpoznatijih hrvatskih borilačkih imena, nastupaju na predstojećem Gloryem
Tamara Loos
Antena 60 minuta

Žanr: izvješće

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
Prvi radio

Stranica/Termin: 18:00:00

Hrvatska

Naslov:

Azil Dumovec je u suradnji s Udrugom Prijatelji životinja osmislio kampanju protiv zlostavljanja

Sadržaj:

Azil Dumovec je u suradnji s Udrugom Prijatelji životinja osmislio kampanju protiv zlostavljanja
životinja, Biraj svoje bitke. Gordana Popović iz skloništa Dumovec nam je rekla da je ideja o
kampanji nastala iz jednostavnog razloga zato što sklonište dobiva sve više i više slučajeva

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
24.4.2014
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
26.4.2014

Žarište

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
Antena Zagreb

Stranica/Termin: 17:00:00

Hrvatska

Prva ovogodišnja akcija Udomljavanje je fora održat će se u subotu na Trgu bana Jelačića.
Prva ovogodišnja akcija Udomljavanje je fora održat će se u subotu na Trgu bana Jelačića.
Organizira ju Udruga prijatelji životinja, a ovaj put tema su Nevidljivi psi. Misli se na pse
križance, najčešće crne boje koji se teže udomljavaju od ostalih jer izgledom možda nisu toliko
Andrila Andri
Antena 60 minuta

Žanr: izvješće

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
RADIO 101

Stranica/Termin: 18:00:00

Hrvatska

Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:

Sklonište za nezbrinute životinje Dumovec i Prijatelji životinja na Trgu bana Jelačića
organizirali su akciju Udomljavanje je fora. Ova akcija se provodi već petu godinu. Psi križanci
najčešće crne boje najteže se udomljuju, a ni s crnim mačkama nije bolje. Tatjana Zajec,
Danijel Berdajz
Aktualni 101

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
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22.5.2014
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
1.6.2014
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
29.6.2014
Naslov:
Sadržaj:

RADIO 101

Stranica/Termin: 11:00:00

Hrvatska

Slušateljica je pismeno postavila pitanje; Zašto se nije sustavno i djelotvorno pomagalo
Ovih dana svjedočimo kako se ljudi u danima nevolje ujedine, žele pomoći onima kojima je
potrebno. No koliko je pomoć nužna ljudima, toliko ju jednako trebaju i životinje. Slušateljica je
pismeno postavila pitanje; Zašto se nije sustavno i djelotvorno pomagalo životinjama na
Dubravka Bratuljić
Parliament show

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
RADIO 101

Stranica/Termin: 18:00:00

Hrvatska

Svjetski je Dan mlijeka
Svjetski je Dan mlijeka. Hrvati prema statistici godišnje troše oko sedam i pol kilograma sira,
po takozvanoj glavi stanovnika 75 kilograma mlijeka te oko kilogram maslaca, a kako je 97%
mlijeka proizvedenog u Hrvatskoj prve EU klase to nas čini jednom od zemalja s
/
Aktualni 101

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja, veganstvo
Media servis

Stranica/Termin: 17:00:00

Hrvatska

Prijatelji životinja i ovo ljeto pokreću kampanju Obitelj na more a pas na ulicu. Cilj je spriječiti
Prijatelji životinja i ovo ljeto pokreću kampanju Obitelj na more a pas na ulicu. Cilj je spriječiti
napuštanje životinja za vrijeme godišnjih odmora. S početkom godišnjeg odmora na ulicama je
sve više ostavljenih pasa i mačaka. Prijatelji životinja stoga su i ovo ljeto pokrenuli kampanju

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
11.8.2014
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
5.9.2014
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
5.9.2014
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:

Vijesti plus

Žanr: vijest

Naklada:

1,00

Udruga Prijatelji životinja
Soundset Plavi

Stranica/Termin: 15:00:00

Hrvatska

Sedmo izdanje ZeGeVege održat će se 5. i 6. rujna na Trgu.
Sedmo izdanje ZeGeVege održat će se 5. i 6. rujna na Trgu. Preko 80 domaćih i inozemnih
izlagača zdrave hrane, ekoloških proizvoda i kozmetike, te raznih ljubitelja životinja,
demonstrirat će svoja iskustva i proizvode posvećene zelenijem načinu života. Izjave dali: /
Anamarija Hrvojić
program uživo

Žanr: izvješće

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja, ZeGeVeGe festival
RADIO SLJEME

Stranica/Termin: 17:10:00

Hrvatska

U Zagrebu počeo ZeGeVege festival.
U Zagrebu je počeo ZeGeVege festival ili festival održivog življenja. Održava se na središnjem
gradskom trgu. Pogram večeras traje do 21 sat, a sutra od 9 do 19 sati. Festival obuhvaća
bogati program koji će se sastojati od radionica, stručnih savjetovanja, kratkih predavanja, te
Irena Dizdarević
Zagrebački dnevnik Radio Sljeme

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja, ZeGeVeGe festival
RADIO 101

Stranica/Termin: 18:00:00

Hrvatska

Danas je Bandić na Trgu bana Jelačića otvorio sedmi ZeGeVeGe festival održivog življenja.
Danas je Bandić na Trgu bana Jelačića otvorio sedmi ZeGeVeGe festival održivog življenja
koji okuplja udruge koje promiču ekologiju i prava životinja. Na festivalu koji traje danas i sutra
svoje će proizvode predstaviti 80 domaćih i stranih izlagača koji će građanima pokušati
/
Aktualni 101

Žanr: izvješće

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja, ZEGEVEGE FESTIVAL
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6.9.2014

HR 1

Stranica/Termin: 17:00:00

Hrvatska

Naslov:

ZeGeVeGe festival je zdravog života. Na glavnom zagrebačko trgu do 19 sati možete provjeriti

Sadržaj:

ZeGeVeGe festival je zdravog života. Na glavnom zagrebačko trgu do 19 sati možete provjeriti
što nudi 80 izlagača od prirodne kozmetike do konopljinog ulja, a najviše pozornosti privukli su
veganski specijaliteti. Osim štandova veliku pozornost privlači i popratni program, posebice za

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
6.9.2014
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
6.9.2014
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
6.9.2014
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
6.9.2014

Ante Raić
Aktualno u 17

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZeGeVeGe festival
OTVORENI RADIO

Stranica/Termin: 06:55:00

Hrvatska

ZeGeVege festival u Zagrebu.
Na ovogodišnjem sedmom festivalu održivog življenja ZeGeVege možete probati burger od
konoplje ili veganski kebab. Održava se na zagrebačkom glavnom trgu u sklopu
međunarodnog festivala Veganmania.
Martina Injić
Vijesti Otvoreni radio

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZeGeVeGe festival
RADIO SLJEME

Stranica/Termin: 17:10:00

Hrvatska

U tijeku ZeGeVege festival u Zagrebu.
U tijeku je ZeGeVege festival zdravog življenja. Na glavnom zagrebačkom trgu do 19 sati
može se provjeriti što nudi osamdeset izlagača. Uz štandove, organizatori su pripremili bogat
popratni program. Na festivalu je ponuđeno od prirodne kozmetike do konopljinog ulja, no
Ante Rajić
Zagrebački dnevnik Radio Sljeme

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZeGeVeGe festival
HR 1

Stranica/Termin: 17:00:00

Hrvatska

U Zagrebu ZeGeVeGe festival
ZeGeVeGe festival je zdravog života. Na glavnom zagrebačko trgu do 19 sati možete provjeriti
što nudi 80 izlagača od prirodne kozmetike do konopljinog ulja, a najviše pozornosti privukli su
veganski specijaliteti. Osim štandova veliku pozornost privlači i popratni program, posebice za
Ante Raić
Aktualno u 17

Žanr: vijest

Naklada:

veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL, Udruga Prijatelji životinja
HR Pula

Stranica/Termin: 15:00:00

Hrvatska

Naslov:

Glavni odbor SDP-a jednoglasno podupire predsjednika Josipovića u utrci za novi mandat.

Sadržaj:

Glavni odbor SDP-a jednoglasno je odlučio poduprijeti predsjednika Ivu Josipovića za novi
mandat. Stranka će se angažirati u materijalnom i organizacijskom smislu, potvrdio je
predsjednik Glavnog odbora Josip Leko, dodajući da je jednoglasno prihvaćena i odluka o

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
6.9.2014
Naslov:
Sadržaj:

Elvira Tripović
Dnevnik Radio Pule

Žanr: izvješće

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja, ZEGEVEGE FESTIVAL
Media servis

Stranica/Termin: 17:00:00

Hrvatska

Drugi je dan 7. ZegeVege festivala održivog življenja koji se održava na trgu Bana Josipa
Drugi je dan 7. ZegeVege festivala održivog življenja koji se održava na trgu Bana Josipa
Jelačića u Zagrebu. Na ovom se festivalu građanima pokušava približiti ekološki i zdraviji
način prehrane i života. I tamo je bio predsjednik RH Ivo Josipović. Organizatorica festivala

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:

Vijesti plus

Žanr: vijest

Naklada:

1,00

Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL
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20.10.2014
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
26.11.2014
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
29.11.2014

HR Split

Stranica/Termin: 16:00:00

Hrvatska

Prijatelji životinja o ZOO - u
Udruga Prijatelji životinja pozdravila je odluku splitskog Gradskog vijeća o prestanku rada
splitskog Zoološkog vrta na Marjanu.
ZRINKA SRPAK
Dnevnik Radio Splita

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
HR 1

Stranica/Termin: 17:00:00

Hrvatska

Građani zgroženi zlostavljanjem konja u velebitskim šumama.
Građani su zgroženi informacijama i zlostavljanju konja u velebitskim šumama pokraj Gračaca.
Udruga prijatelji životinja traži od mjerodavnih institucija zaštitu konja i najstrože kažnjavanje
počinitelja. Naime, u javnost su izašle fotografije izmrcvarenih konja koji padaju pod teretom
Vladimir Šetka
Aktualno u 17

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
HR 1

Stranica/Termin: 15:00:00

Hrvatska

Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
29.11.2014
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:
29.11.2014
Naslov:
Sadržaj:

Autor:
Rubrika, Emisija:
Ključne riječi:

Udruga Prijatelji životinja na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića i na svojoj mrežnoj
stranici prikuplja potpise za zabranu korištenja konja u izvlačenju drva iz šume. Istodobno
djelatnici policijske postaje Gračac istražuju navodno mučenje konja nakon što su u medijima
/
Dnevne novosti

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
RADIO SLJEME

Stranica/Termin: 17:10:00

Hrvatska

Udruga prijatelji životinja prikupljaju potpise za zabranu korištenja konja u izvlačenju drva iz
Udruga prijatelji životinja na Trgu bana Jelačića i na svojoj mrežnoj stranici prikuplja potpise za
zabranu korištenja konja u izvlačenju drva iz šuma. Djelatnici policijske postaje Gračac
istražuje navodno mučenje radnih konja samaraša nakon što su u medijima objavljene slike
Davor Šalat
Zagrebački dnevnik Radio Sljeme

Žanr: vijest

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
HR Pula

Stranica/Termin: 15:00:00

Hrvatska

Udruga Prijatelji životinja prikuplja potpise za zabranu korištenja konja u izvlačenju drva iz
Udruga Prijatelji životinja na zagrebačkom Trgu bana Jelačića te na svojoj mrežnoj stranici
prikuplja potpise za zabranu korištenja konja u izvlačenju drva iz šuma. Istodobno djelatnici
Policijske postaje Gračac istražuju navodno mučenje radnih konja samaraša nakon što su u
Džana Banić
Dnevnik Radio Pule

Žanr: izvješće

Naklada:

Udruga Prijatelji životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

4.1.2014 Media servis

17:00:00

Naslov: Predstavnici udruge Prijatelji životinja pokrenuli su peticiju protiv korištenja
Autor: Adrian de Vrgna
Rubrika/Emisija: Vijesti plus
Površina/Trajanje:

00:01:50

Žanr: vijest
Naklada: 1,00

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Tijekom novogodišnjih blagdana u Italiji od srčanog udara umire čak pet tisuća životinja.
Zbog toga su u većini gradova i općina eksplozivne naprave zabranjene. U nadi da će nešto
slično zaživjeti i u Hrvatskoj, predstavnici udruge Prijatelji životinja pokrenuli su peticiju
protiv korištenja eksplozivnih naprava za vrijeme Novogodišnjih praznika koja se može
potpisati na stranicama udruge Prijatelji životinja.
Izjave dali: Luka Omen, udruga Prijatelji životinja;
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelji životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

4.1.2014 Media servis

17:00:00

Naslov: Tijekom novogodišnjih blagdana u Italiji od srčanog udara umire čak 5 000 životinja.
Autor:
Rubrika/Emisija: Vijesti plus
Površina/Trajanje:

00:01:38

Žanr: vijest
Naklada: 1,00

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Tjekom novogodišnjih blagdana u Italiji od srčanog udara umire čak 5 000 životinja. Zbog
toga su u većini gradova eksplozive naprave zabranjene. U nadi da će nešto slično zažvjeti i
u Hrvatskoj, Udruga Prijatelji životinja pokrenuli su peticiju. Zbog pucnjave životinje
proživljavaju strah i traumu, bježe u panici a često budu i ozlijeđene usljed novogodišnjeg
slavlja. Velika buka može oštetiti njihov sluh, izazvati psihički šok ili srčani udar. Peticiju
protiv korištenja eksplozivnih naprava za vrijeme novogodišnjih praznika može se potpisati
na stranicama Udruge Prijatelji životinja.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Prijatelji životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

3.3.2014 Antena Zagreb

17:00:00

Naslov: Azil Dumovec i Udruga prijatelja životinja pokrenuli su kampanju protiv zlostavljanja
Autor: Tamara Loos
Rubrika/Emisija: Antena 60 minuta
Površina/Trajanje:

00:02:11

Žanr: izvješće
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Azil Dumovec i Udruga prijatelja životinja pokrenuli su kampanju protiv zlostavljanja životinja
pod nazivom Biraj svoje bitke. Kampanja službeno počinje 6. ožujka. Kampanji su se
priključili i neki od najpoznatijih hrvatskih borilačkih imena, nastupaju na predstojećem
Gloryem spektaklu u Zagrebu, to su Mirko Cro Cop Filipović, Mladen Brestovac, Igor
Jurković i Mladen Kujundžić. Borci su snimili kampanju, pozirali sa psima spašenima od
zlostavljanja, koji su sada trenutno smješteni u azilu Dumovec. Ovo je ujedno njihovo prvo
sudjelovanje u ovakvoj kampanji. Za potrebe kampanje otvorena je web stranica
www.birajsvojebitke.org. Psi koji su sudjelovali u kampanji uživali su u pažnji boraca a kroz
kampanju im se povećava šansa da će ih netko prepoznati kao svog idealnog kućnog
ljubimca. Izjave dali: Jagoda Radojčić, Azil Dumovec.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

7.3.2014 Prvi radio

18:00:00

Naslov: Azil Dumovec je u suradnji s Udrugom Prijatelji životinja osmislio kampanju protiv
Autor:
Rubrika/Emisija: Žarište
Površina/Trajanje:

00:02:01

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Azil Dumovec je u suradnji s Udrugom Prijatelji životinja osmislio kampanju protiv
zlostavljanja životinja, Biraj svoje bitke. Gordana Popović iz skloništa Dumovec nam je rekla
da je ideja o kampanji nastala iz jednostavnog razloga zato što sklonište dobiva sve više i
više slučajeva zlostavljanih životinja, i napuštenih i zlostavljanih. Kampanja je počela 6.3.
jumbo plakatima po čitavoj Hrvatskoj ali i po medijima općenito. Edukacija i savjetovanje
građana od sada je još lakše jer je kampanja dobila i svoju web stranicu. Riječ je o web
stranici na kojoj svi građani koje zanima kampanja mogu dobiti sve informacije.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Prijatelji životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

24.4.2014 Antena Zagreb

17:00:00

Naslov: Prva ovogodišnja akcija Udomljavanje je fora održat će se u subotu na Trgu bana
Autor: Andrila Andri
Rubrika/Emisija: Antena 60 minuta
Površina/Trajanje:

00:00:29

Žanr: izvješće
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Prva ovogodišnja akcija Udomljavanje je fora održat će se u subotu na Trgu bana Jelačića.
Organizira ju Udruga prijatelji životinja, a ovaj put tema su Nevidljivi psi. Misli se na pse
križance, najčešće crne boje koji se teže udomljavaju od ostalih jer izgledom možda nisu
toliko atraktivni. Prijatelji životinja poručuju kako je njihova ljepota unutarnja i pozivaju sve
da u subotu dođu na Trg i upoznaju ih kako bi to i sami primijetili. Akcija će trajati od 9 do 15
sati. Izjave dali: /
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.
Udruga prijatelja životinja

9

Hrvatska

Stranica/Termi

26.4.2014 RADIO 101

18:00:00

Naslov: Sklonište za nezbrinute životinje Dumovec i Prijatelji životinja na Trgu bana Jelačića
Autor: Danijel Berdajz
Rubrika/Emisija: Aktualni 101
Površina/Trajanje:

00:01:36

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Sklonište za nezbrinute životinje Dumovec i Prijatelji životinja na Trgu bana Jelačića
organizirali su akciju Udomljavanje je fora. Ova akcija se provodi već petu godinu. Psi
križanci najčešće crne boje najteže se udomljuju, a ni s crnim mačkama nije bolje. Tatjana
Zajec, voditeljica skloništa u Dumovcu kaže da su se ove godine odlučili za naziv akcije
'Nevidljivi psi' jer je karakter našeg ljubimca bitan, a ne izgled. Karakter obitelji i kućnog
ljubimca je nešto što treba biti kompatibilno, boja nije bitna. Također se bore protiv kupovine
životinja jer kupovanje drugih živih bića nije ok. Gradonačelnik Milan Bandić izjavio je da se
iduće godine počinje s izgradnjom groblja za kućne ljubimce. Izjave su dali Tatjana Zajec,
voditeljica skloništa u Dumovcu i Milan Bandić, gradonačelnik.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelji životinja

10

Hrvatska

Stranica/Termi

22.5.2014 RADIO 101

11:00:00

Naslov: Slušateljica je pismeno postavila pitanje; Zašto se nije sustavno i djelotvorno
Autor: Dubravka Bratuljić
Rubrika/Emisija: Parliament show
Površina/Trajanje:

00:02:20

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Ovih dana svjedočimo kako se ljudi u danima nevolje ujedine, žele pomoći onima kojima je
potrebno. No koliko je pomoć nužna ljudima, toliko ju jednako trebaju i životinje. Slušateljica
je pismeno postavila pitanje; Zašto se nije sustavno i djelotvorno pomagalo životinjama na
poplavljenim područjima? Odgovor nam je na taj problem pokušala dati Viktorija Krčarić iz P
rijatelja životinja. Izjavu dala: Viktorija Krčarić, Prijatelji životinja.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelja životinja

11

Hrvatska

Stranica/Termi

1.6.2014 RADIO 101

18:00:00

Naslov: Svjetski je Dan mlijeka
Autor: /
Rubrika/Emisija: Aktualni 101
Površina/Trajanje:

00:02:39

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo

Svjetski je Dan mlijeka. Hrvati prema statistici godišnje troše oko sedam i pol kilograma sira,
po takozvanoj glavi stanovnika 75 kilograma mlijeka te oko kilogram maslaca, a kako je
97% mlijeka proizvedenog u Hrvatskoj prve EU klase to nas čini jednom od zemalja s
najkvalitetnijim mlijekom, tako poručuju iz Udruge hrvatskih otkupljivača i prerađivača
mlijeka Cromil. Odlučili smo potražiti i drugu stranu priče budući da kroz medijske natpise
često prolaze priče da mlijeko i nije toliko zdravo kako se kaže i da ne jača kosti. Vegan i
član Udruge prijatelji životinja Alen Crnčan kaže kako se on odrekao mlijeka i mliječnih
proizvoda jer je bavljenjem prehranom vidio da nešto ne valja s mlijekom i cijelom tom
industrijom. Najviše ga muči zdravstveni aspekt jer se pokazalo da mlijeko kao sama
namirnica često nije najbolji izbor za ljude, pogotovo u odrasloj dobi jer do treće godine
imamo enzim u tijelu koji pomaže u razgradnji mlijeka kojeg dobivamo od majke. Taj enzim
zakržlja nakon treće godine jer više ne pijemo majčino mlijeko nego prelazimo na krutu
hranu. Također kaže da osteoporoza nastaje upravo prevelikim konzumiranjem mlijeka koje
zakiseljava naše mlijeko i ispire kalcij iz kostiju. Izjavu je dao Alen Crnčan, vegan i član
Udruge prijatelji životinja.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelji životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

29.6.2014 Media servis

17:00:00

Naslov: Prijatelji životinja i ovo ljeto pokreću kampanju Obitelj na more a pas na ulicu. Cilj je
Autor:
Rubrika/Emisija: Vijesti plus
Površina/Trajanje:

00:02:00

Žanr: vijest
Naklada: 1,00

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Prijatelji životinja i ovo ljeto pokreću kampanju Obitelj na more a pas na ulicu. Cilj je spriječiti
napuštanje životinja za vrijeme godišnjih odmora. S početkom godišnjeg odmora na ulicama
je sve više ostavljenih pasa i mačaka. Prijatelji životinja stoga su i ovo ljeto pokrenuli
kampanju kojom žele spriječiti punjenje skloništa za napuštene životinje.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.
Prijatelji životinja

13

Hrvatska

Stranica/Termi

11.8.2014 Soundset Plavi

15:00:00

Naslov: Sedmo izdanje ZeGeVege održat će se 5. i 6. rujna na Trgu.
Autor: Anamarija Hrvojić
Rubrika/Emisija: program uživo
Površina/Trajanje:

00:00:16

Žanr: izvješće
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZeGeVeGe festival

Sedmo izdanje ZeGeVege održat će se 5. i 6. rujna na Trgu. Preko 80 domaćih i inozemnih
izlagača zdrave hrane, ekoloških proizvoda i kozmetike, te raznih ljubitelja životinja,
demonstrirat će svoja iskustva i proizvode posvećene zelenijem načinu života. Izjave dali: /
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

5.9.2014 RADIO SLJEME

17:10:00

Naslov: U Zagrebu počeo ZeGeVege festival.
Autor: Irena Dizdarević
Rubrika/Emisija: Zagrebački dnevnik Radio Sljeme
Površina/Trajanje:

00:01:24

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZeGeVeGe festival

U Zagrebu je počeo ZeGeVege festival ili festival održivog življenja. Održava se na
središnjem gradskom trgu. Pogram večeras traje do 21 sat, a sutra od 9 do 19 sati. Festival
obuhvaća bogati program koji će se sastojati od radionica, stručnih savjetovanja, kratkih
predavanja, te projekcija dugometražnih i kratkih filmova.
Izjave dali: Luka Oman, u ime organizatora Udruge prijatelja životinja.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

5.9.2014 RADIO 101

18:00:00

Naslov: Danas je Bandić na Trgu bana Jelačića otvorio sedmi ZeGeVeGe festival održivog
Autor: /
Rubrika/Emisija: Aktualni 101
Površina/Trajanje:

00:00:45

Žanr: izvješće
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZEGEVEGE FESTIVAL

Danas je Bandić na Trgu bana Jelačića otvorio sedmi ZeGeVeGe festival održivog življenja
koji okuplja udruge koje promiču ekologiju i prava životinja. Na festivalu koji traje danas i
sutra svoje će proizvode predstaviti 80 domaćih i stranih izlagača koji će građanima
pokušati približiti ekološki i zdraviji način prehrane i života. Izjave dali: Milan Bandić,
gradonačelnik Grada Zagreba.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.
Udruga prijatelja životinja

16

Hrvatska

Stranica/Termi

6.9.2014 HR 1
Naslov:

17:00:00

ZeGeVeGe festival je zdravog života. Na glavnom zagrebačko trgu do 19 sati

Autor: Ante Raić
Rubrika/Emisija: Aktualno u 17
Površina/Trajanje:

00:01:46

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZeGeVeGe festival

ZeGeVeGe festival je zdravog života. Na glavnom zagrebačko trgu do 19 sati možete
provjeriti što nudi 80 izlagača od prirodne kozmetike do konopljinog ulja, a najviše
pozornosti privukli su veganski specijaliteti. Osim štandova veliku pozornost privlači i
popratni program, posebice za radionice i predavanja. Prošle godine festival je posjetilo 40
000 posjetitelja, a ove godine organizatori, Udruga prijatelji životinja, usprkos lošem
vremenu očekuju još veći broj. Izjave dali Gorana Hećimović, Katarina Karapić, Srđan Lucić
i Nikolina Plenar-Udruga prijatelji životinja
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelji životinja

17

Hrvatska

Stranica/Termi

6.9.2014 OTVORENI RADIO

06:55:00

Naslov: ZeGeVege festival u Zagrebu.
Autor: Martina Injić
Rubrika/Emisija: Vijesti Otvoreni radio
Površina/Trajanje:

00:00:45

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZeGeVeGe festival

Na ovogodišnjem sedmom festivalu održivog življenja ZeGeVege možete probati burger od
konoplje ili veganski kebab. Održava se na zagrebačkom glavnom trgu u sklopu
međunarodnog festivala Veganmania.
Izjave dali: Luka Oman, iz udruge Prijatelji životinja.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

6.9.2014 RADIO SLJEME

17:10:00

Naslov: U tijeku ZeGeVege festival u Zagrebu.
Autor: Ante Rajić
Rubrika/Emisija: Zagrebački dnevnik Radio Sljeme
Površina/Trajanje:

00:02:45

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZeGeVeGe festival

U tijeku je ZeGeVege festival zdravog življenja. Na glavnom zagrebačkom trgu do 19 sati
može se provjeriti što nudi osamdeset izlagača. Uz štandove, organizatori su pripremili
bogat popratni program. Na festivalu je ponuđeno od prirodne kozmetike do konopljinog
ulja, no najveću pozornost privukli su veganski specijaliteti. Prošle godine festival je
posjetilo četrdeset tisuća posjetitelja, a ove godine organizatori očekuju još veći broj.
Festival je posjetio i predsjednik Ivo Josipović.
Izjave dali: Gordana Hećimović; Katarina Karačić; Srđan Lazić, proizvođač hrane; Nikolina
Plenar, ispred organizatora festivala Udruge prijatelji životinja; Ivo Josipović, predsjednik
RH.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

6.9.2014 HR 1

17:00:00

Naslov: U Zagrebu ZeGeVeGe festival
Autor: Ante Raić
Rubrika/Emisija: Aktualno u 17
Površina/Trajanje:

00:01:46

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL, Udruga Prijatelji životinja

ZeGeVeGe festival je zdravog života. Na glavnom zagrebačko trgu do 19 sati možete
provjeriti što nudi 80 izlagača od prirodne kozmetike do konopljinog ulja, a najviše
pozornosti privukli su veganski specijaliteti. Osim štandova veliku pozornost privlači i
popratni program, posebice za radionice i predavanja. Prošle godine festival je posjetilo 40
000 posjetitelja, a ove godine organizatori, Udruga prijatelji životinja, usprkos lošem
vremenu očekuju još veći broj. Izjave dali Gorana Hećimović, Katarina Karapić, Srđan Lucić
i Nikolina Plenar-Udruga prijatelji životinja
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelji životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

6.9.2014 HR Pula

15:00:00

Naslov: Glavni odbor SDP-a jednoglasno podupire predsjednika Josipovića u utrci za novi
Autor: Elvira Tripović
Rubrika/Emisija: Dnevnik Radio Pule
Površina/Trajanje:

00:01:47

Žanr: izvješće
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, ZEGEVEGE FESTIVAL

Glavni odbor SDP-a jednoglasno je odlučio poduprijeti predsjednika Ivu Josipovića za novi
mandat. Stranka će se angažirati u materijalnom i organizacijskom smislu, potvrdio je
predsjednik Glavnog odbora Josip Leko, dodajući da je jednoglasno prihvaćena i odluka o
koordinatorima u izbornim jedinicama. Na sjednici nije bio glavni Milanovićev oponent u
stranci Zlatko Komadina, koji se za nedolazak ispričao SMS porukom. Da su početkom
mjeseca održani predsjednički izbori, za Ivu Josipovića glasalo bi 48,9 posto građana, dok
bi njegova najozbiljnija protukandidatkinja Kolinda Grabar Kitarović dobila 32,5 posto
glasova, pokazalo je to najnovije istraživanje Crodemoskop. Predsjednik Ivo Josipović
komentirao je novinarima na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, gdje se održava ZeGeVeGe fes
tival, potporu koju mu u utrci za predsjednika Republike daje SDP ali i druge stranke. Izjave
dali: Ivo Josipović, predsjednik Republike.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

6.9.2014 Media servis

17:00:00

Naslov: Drugi je dan 7. ZegeVege festivala održivog življenja koji se održava na trgu Bana
Autor:
Rubrika/Emisija: Vijesti plus
Površina/Trajanje:

00:01:40

Žanr: vijest
Naklada: 1,00

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja, veganstvo, ZEGEVEGE FESTIVAL

Drugi je dan 7. ZegeVege festivala održivog življenja koji se održava na trgu Bana Josipa
Jelačića u Zagrebu. Na ovom se festivalu građanima pokušava približiti ekološki i zdraviji
način prehrane i života. I tamo je bio predsjednik RH Ivo Josipović. Organizatorica festivala
Nikolina Plenar je rekla da je živo i da imaju preko osamdeset izlagača, cijelodnevni dječiji
kutić, promotivna šminkanja kozmetikom koja nije testirana na životinjama, besplatna
friziranja. Dodala je da imaju tri veganska restorana, veganski sladoledi. Imaju također u
šatoru radionice sa predavanjima koje se održavaju cijeli dan, teme su vrlo zanimljive od
prehrane do ekologije tj sve u skladu s održivim načinom življenja
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Prijatelji životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

20.10.2014 HR Split

16:00:00

Naslov: Prijatelji životinja o ZOO - u
Autor: ZRINKA SRPAK
Rubrika/Emisija: Dnevnik Radio Splita
Površina/Trajanje:

00:00:40

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Udruga Prijatelji životinja pozdravila je odluku splitskog Gradskog vijeća o prestanku rada
splitskog Zoološkog vrta na Marjanu. No, moguću izgradnju novog Zoološkog vrta na drugoj
lokaciji procijenili su potpuno neprihvatljivim rješenjem. Smatraju da bi izgradnja novog
Zoološkog vrta bila nerazumno trošenje proračunskog novca. Smatraju kako je novac bolje
utrošiti za izgradnju Informacijskog centra, ili skloništa za napuštene životinje koje također
mogu posjećivati škole, vrtići, pa i turisti. Udruga Prijatelji životinja predlaže i izgradnju
virtualnog centra, gdje će se pomoću napredne računalske tehnologije moći promatrati
životinje u njihovom prirodnom okruženju, a s već dostupnom 3 D tehnologijom čak i biti
među njima.
Kontaktirajte nas ukoliko želite snimku ili prijepis u cijelosti.
UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA
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Hrvatska

Stranica/Termi

26.11.2014 HR 1

17:00:00

Naslov: Građani zgroženi zlostavljanjem konja u velebitskim šumama.
Autor: Vladimir Šetka
Rubrika/Emisija: Aktualno u 17
Površina/Trajanje:

00:01:59

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Građani su zgroženi informacijama i zlostavljanju konja u velebitskim šumama pokraj
Gračaca. Udruga prijatelji životinja traži od mjerodavnih institucija zaštitu konja i najstrože
kažnjavanje počinitelja. Naime, u javnost su izašle fotografije izmrcvarenih konja koji padaju
pod teretom drva u velebitskim šumama. Slike su podijelili dvojica muškaraca na svojim
Facebook profilima. Nakon što su ljudi zgroženo komentirali, fotografije su i obrisali. Slike su
ipak došle do Udruge prijatelji životinja koja je to podijelila s javnošću. Iako iskorištavanje
konja za rad još nije zabranjeno zakonom, očito je da konje prisiljavaju na rad koji je iznad
njihovih fizičkih mogućnosti te da se pojedinci nemilosrdno iživljavaju na konja, naveo je
predsjednik Udruge prijatelji životinja. Velebitski slučaj već su prijavili nadležnima u
ministarstvu poljoprivrede i DORH-u, dok zadarska policija nije za sada zaprimila nikakvu
prijavu, kaže glasnogovornik zadarske policije.
Izjave dali: Luka Oman, predsjednik Udruge prijatelji životinja; Elis Žodan, glasnogovornik
zadarske policije;
Konaktirajte nas ukoliko želite snimku ili prijepis u cijelosti
Udruga prijatelji životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

29.11.2014 HR 1

15:00:00

Naslov: Udruga prijatelji životinja prikuplja potpise za zabranu korištenja konja u izvlačenju
Autor: /
Rubrika/Emisija: Dnevne novosti
Površina/Trajanje:

00:00:57

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Udruga Prijatelji životinja na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića i na svojoj mrežnoj
stranici prikuplja potpise za zabranu korištenja konja u izvlačenju drva iz šume. Istodobno
djelatnici policijske postaje Gračac istražuju navodno mučenje konja nakon što su u
medijima objavljene slike koje upućuju na zlostavljanje tih životinja tijekom radova u
šumama Velebita. Predsjednik Udruge Luka Oman rekao je da to nije jedini slučaj jer imaju
dokumentirane slučajeve iskorištavanja konja s otvorenim ranama koji su svaki dan vukli
drva iz šuma u Bregani kod Samobora i konja koji padaju pod teretom drva iz velebitskih
šuma. Tvrdi kako je teško očekivati da bi se mogla upostaviti učinkovita inspekcijska služba
za zaštitu konja od okrutnosti njihovih vlasnika, pa preostaje samo zabrana, jer današnja
mehanizacija omogućuje uspješnu eksploataciju šuma bez korištenja konja, zaključuje
Oman.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

29.11.2014 RADIO SLJEME

17:10:00

Naslov: Udruga prijatelji životinja prikupljaju potpise za zabranu korištenja konja u izvlačenju
Autor: Davor Šalat
Rubrika/Emisija: Zagrebački dnevnik Radio Sljeme
Površina/Trajanje:

00:00:52

Žanr: vijest
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Udruga prijatelji životinja na Trgu bana Jelačića i na svojoj mrežnoj stranici prikuplja potpise
za zabranu korištenja konja u izvlačenju drva iz šuma. Djelatnici policijske postaje Gračac
istražuje navodno mučenje radnih konja samaraša nakon što su u medijima objavljene slike
koje upućuju na zlostavljanje životinja. Predsjednik udruge Luka Oman rekao je da to nije
jedini slučaj, te da oni imaju dokumentirane slučajeve iskorištavanja konja s otvorenim
ranama.
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku
Udruga prijatelja životinja
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Hrvatska

Stranica/Termi

29.11.2014 HR Pula

15:00:00

Naslov: Udruga Prijatelji životinja prikuplja potpise za zabranu korištenja konja u izvlačenju
Autor: Džana Banić
Rubrika/Emisija: Dnevnik Radio Pule
Površina/Trajanje:

00:00:42

Žanr: izvješće
Naklada:

Ključne riječi: Udruga Prijatelji životinja

Udruga Prijatelji životinja na zagrebačkom Trgu bana Jelačića te na svojoj mrežnoj stranici
prikuplja potpise za zabranu korištenja konja u izvlačenju drva iz šuma. Istodobno djelatnici
Policijske postaje Gračac istražuju navodno mučenje radnih konja samaraša nakon što su u
medijima objavljene slike koje upućuju na zlostavljanje tih životinja tijekom izvođenja radova
u šumama Velebita. Predsjednik Udruge Luka Oman tvrdi da je iluzorno očekivati da bi se
mogla uspostaviti učinkovita inspekcijska služba zaštite konja pa preostaje samo zabrana
jer današnja mehanizacija omogućuje uspješnu eksploataciju šuma bez korištenja konja.
Izjave dali: /
Kontaktirajte nas ukoliko želite prijepis u cijelosti ili snimku.
Udruga prijatelja životinja
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