
Pár vět k reakci veřejnosti na ptačí chřipku v ČR.         

V těchto dnech se někteří lidé cítí pobouřeni státem 

prováděnou likvidací nakažených nebo z nákazy 

podezřelých ptáků domácí drůbeže.  Dalo by se 

polemizovat o opodstatněnosti zákroků a způsobu 

provedení.  Je zde však zásadní zádrhel: 
 

V roce 2014 bylo na jatkách v ČR poraženo (používejme reálné výrazy – 

zabito) přes 110 miliónů ptáků hrabavé drůbeže a přes 2 milióny kachen a 

hus. Protestují pobouření lidé před jatkami, na ministerstvu zemědělství, u 

obchodů se zabitými těly zvířat? Trápí veřejnost, jak je s těmito ptáky 

zacházeno v chovech, při chytání, při transportech, na jatkách? 

Zajímá veřejnost, že vylíhlí kohoutci nosných plemen jsou ihned po vylíhnutí 

zlikvidováni zaživa rozemletím nebo udušením?... odpovězte si sami.  
 

Velká část veřejnosti je vlastně pokrytecká, pojídá denně maso a živočišné 

potraviny, ale nechce vidět smutnou a krutou skutečnost o údělu 

hospodářských zvířat, která ji leží v žaludcích. Mohla by přijít k psychické 

újmě nebo, nedej Bože, změnit své stravovací návyky.  
 

To, co se každodenně děje za obcemi v železobetonových halách, většinou 

bez oken jen s ventilačními otvory, v koncentrovaných táborech pro 

hospodářská zvířata nikdo vidět nechce.   
 

Pokud si přeci jen uvědomíte 24hodinové utrpení stovek tisíc až miliónů 

hospodářských zvířat v ČR a miliard v celosvětovém rozměru, pak je musíte 

hlavně přestat pojídat! Jen kvůli poptávce jsou tato zvířata průmyslovým 

zemědělstvím nepřirozeně rychle množena a šlechtěna na rychlý růst a 

tvorbu svalové hmoty (víte, že kuřata - tj. kuřecí maso v obchodech - žijí od 

vylíhnutí pouhých 40 dní?). A v každém případně, i odchovaná na eko/bio 

farmě, jedou na jatka, kde jsou zabita. Desítky tisíc velkých hospodářských 

zvířat z ČR mají navíc tu smůlu, že jsou transportována - na jatka nebo další 

dokrm a pak na porážku - do dalekých zemí...  a zažívají další velká muka.  
 

Slouží domácí chovy hospodářských zvířat, včetně drůbeže, k tomu, aby lidé 

chovali tato zvířata jako členy domácnosti, tak jako mají své pejsky? … 

Zvířata skončí tak či tak zabita, kdo ví jakým způsobem, na pekáči, v polévce 

nebo v miskách pro psy.  
 

Až si KONEČNĚ "milovníci roztomilých zvířátek" uvědomí své pokrytectví a 

přestanou konzumovat maso, vejce a mléko, tak se rapidně sníží také 

množství  infekčních zvířecích nemocí. Zkuste se zamyslet nad svým 

každodenním přístupem a způsobem života a stravováním! Pozor, může být 

bolestivé… 
 

Pokud se vám nelíbí likvidace drůbeže v malochovech - protestujte jako 

občané na obecních úřadech - odborech životního prostředí nebo na 

krajských veterinárních správách a okresních pobočkách.  
 

Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, leden 2017 

http://spolecnostprozvirata.cz/kampane/ 

„Naši vnukové se nás jednou 

zeptají: Kde jsi byl při 

holocaustu zvířat? Co jsi 

proti těm hrozným zločinům 

udělal? Nebudeme moci 

přijít po druhé se stejnou 

výmluvou, že jsme 

nevěděli.“  

Helmut Kaplan, který přežil 

Osvětim  

 

„Jestliže člověk opravdově a 

vážně usiluje o to, aby žil 

dobrý život, pak první, čeho 

se zřekne, bude požívání 

masa, neboť…požívání 

potravy pocházející ze zvířat 

je prostě nemorální, jelikož je 

založeno na aktu 

neslučitelném s morálním 

cítěním – na zabíjení.“  

Lev Nikolajevič Tolstoj 

 

„Pokud bude člověk zabíjet 

zvířata, budou se i lidé 

navzájem zabíjet.“  

Pythagoras 

 

„Lidé často říkají, že člověk 

vždycky jedl zvířata, jako by 

to bylo oprávněním v tomto 

zvyku pokračovat. Dle této 

logiky bychom neměli být 

proti zabíjení člověka 

člověkem, neboť se tak též 

děje odjakživa.“ 

 Issac Bashevis Singer 

 

„Nikdo z nás nesmí připustit 

utrpení, za které sám není 

zodpovědný, má-li možnost 

mu jakýmkoliv způsobem 

zabránit.“  

Albert Schweitzer 

 

 

Z knihy „ZVÍŘATA JSOU NAŠI 

BLIŽNÍ“. Výbor z děl světových 

humanistů a křesťanských 

myslitelů sestavil pan dr. Jan Čejka.  
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