
   ● ochrana zvířat ● veganství ● aktivismus     /     www.ohz.cz

Rešerše: velkovýkrmna prasat

Další uvnitř: Násilí v hnutí za práva zvířat - Vianoce v čerešňovom sade - Kůň v lesním průmyslu - Veselá kráva - Jak může 
být rtěnka důležitější než králík? - Kristýnka: bolavý happy end - Konfrontace na kožešinové farmě - Aktivity - Listárna a další           
                                                                                                                                                                                                        

Informační časopis organizace ohz - ochránci hospodářských zvířat

Extremizmus jako plán 
a praxe

Český kaprPohádka o kuřeti, co na jatky jelo 
a nedojelo



Kontakt:

ohz
P.O. BOX 176
796 01
Prostějov

url: www.ohz.cz
e-mail: ohz@ohz.cz 
kontakt pro média: mluvci@ohz.cz 

Bankovní spojení: 
188 640 615 - 0300

Michal Kolesár: prezident ohz
Marcela Frei: viceprezidentka ohz
Peter Beck: člen předsednictva ohz

Impresum

Zpravodaj ohz vychází třikrát ročně
(leden, květen, září).

Redakce: Michal Kolesár (MK), Marcela 
Frei (MF)

Externí spolupráce na tomto čísle: 
Eva Linhartová (EL), Zuzka Salčáková 
(ZS), Bětka Venclová (AV), Martin 
Lagdan (ML), Edita Siudová (ES), Lidka 
Kolesárová (LK), Lidka Navrátilová 
(LN), Jaromír Olšák (JO)

Layout, grafika a sazba: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pokud není uvedeno jinak, © všech 
fotografií a textů ohz.

Šíření článků ve Zpravodaji nebo jejich 
částí povoleno pouze 
s písemným svolením redakce ohz. 

S Vaší pomocí jsme silnější

Staňte se členem/členkou ohz. Členství zahrnuje zasílání Zpravodaje ohz, informačních 
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nový kalendářní rok. Do kolonky Zpráva pro příjemce nezapomeňte uvést jméno a adresu, 
jako v.s. uveďte č. 111.
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zaslání tří výtisků Zpravodaje ročně + s prvním Zpravodajem dostanete také několik čísel 
starších. Do kolonky Zpráva pro příjemce nezapomeňte uvést jméno a adresu, jako v.s. 
uveďte č. 222.
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Milí příznivci a milé příznivkyně ohz,

14. číslem Zpravodaje měníme dobu vydání na leden, květen a září. Protože 
prosincové číslo nevyšlo, je v tomto o čtyři strany více. Zpravodaj je také znovu 
zdarma (respektive, cena je dobrovolná). 
Změna je i v podtitulu. Práva zvířat jsme nahradili/y ochranou zvířat, protože 
právo je jen kulturní pojem, v kultuře vzniká i zaniká, ale ochrana rámec 
kultury překračuje. Ochranu spotřebitele jsme nahradili/y aktivismem, abychom 
zdůraznili/y potřebu aktivní účasti na změně. Takže v podtitulu je ochrana zvířat, 
veganství a aktivismus. Myslíme, že to zřetelněji vypovídá o ohz. 
ohz není organizací jen tiskových zpráv, petic a planého žvatlání, materiály 
dokumentující chování lidí k mimolidem získáváme především vlastní prací a 
nikoli přebíráním od jiných, film „Zvířata nejsou zboží“ (a další hodiny filmového 
materiálu) neukazuje bídu v sousedství, ale v místech, kde my sami žijeme. 
Jsou to ty bílé rakve na obzoru plné prasat, dobytka, krůt apod., kolem kterých 
jezdíme do práce a chodíme venčit psa. Proto je to film v ČR výjimečný. Nikdo 
nemůže říci, tohle by se u nás stát nemohlo, protože ty obrázky jsou odsud. 
V našem původním fotoarchívu je více jak 7 500 fotografií.
Protože se neúčastníme žádných grantových projektů a samozřejmě nemáme 
žádné státní peníze, jsme po celou dobu trvání ohz plně odkázáni/y na svou 
členskou základnu a na dary ostatních příznivců a příznivkyň. To, že stále ještě 
jsme, třeba s bídou a v dluzích, vypovídá i o Vás. Děkujeme za podporu.

Děkujeme také brněnskému Studiu Ideal za grafické zpracování minulého čísla, 
které pro ohz udělali/y bez finančních nároků. Překvapilo nás to a potěšilo. 

Za redakci ohz Michal Kolesár
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Pohádka o kuřeti, co na jatky jelo a nedojelo
V neděli 29.11.2004 jsme dostali/y mail od Mariky Horákové z Prahy. Na travnatém ostrůvku, vprostřed křižovatky, našla 
kuře, pravděpodobně vypadlé z transportu na nedaleké jatky v Libuši. „Nikdo si ho samozřejmě nevšiml. Kuře neumí 
skoro chodit, nohy má dosti velké, ale neumí je používat. Zrní mu projde trávicím traktem nestráveno...Dostává sice 
vodu s rozpuštěnými vitamíny, ale pokud nezačne zobat… Je nám opravdu velmi špatně z toho, jak se zvířaty zachází 
a čím jsou živena a chuť na maso nás hned přešla. Pokud to všechno zvládne, chtěli bychom ho někam umístit, protože 
bydlíme v paneláku a máme ještě další zvířata. Nevíme kam.“(1) Dohodli/y jsme se s Marikou Horákovou, že pro kuře 
přijedeme a že se o ně postaráme. 
                                                                                                                                                                                    (MK)
Ve čtvrtek 2.12.2004 jsme zazvonili/y 
u dveří panelového bytu. Kuře se 
procházelo po dlaždicích a vykládalo 
si. M. Horáková si ho na ostrůvku 
všimla z okna autobusu, když jela do 
města. Nejdříve myslela, že je to jen 
igelitová taška, ale když se vracela, 
nabyla dojmu, že to bude spíše 
racek, nebo snad kuře. Kuře bylo na 
ostrůvku, kolem nějž se míhala auta 
oběma směry (to víte, Praha) celkem 
12 hodin.

Co by se s ním stalo, kdyby dojelo 
na místo určení? Zavěsili/y by je 
hlavou dolů na hák, omráčili/y by 
je elektrickým proudem, někdy se 
stává, že se omráčení nepovede, 
ale linka jede dál, podřízli/y by mu 
vnějším řezem krk (řežou se pouze 
krční tepny a žíly, nikoli hrtan a 
hltan), pak by asi 2 minuty počkali/y 
až z něj vyteče alespoň 60-70% krve 
a v lepším případě také až ustane 
srdeční činnost a dýchání. Po vykrvení 
by se škubalo, kuchalo, odřízla by se 
hlava, krk, běháky, vyčistil žaludek. 
Střeva, kloaku, slezinu, jícen apod. by 
vyhodili/y jako odpad. A aby to kuřátku 
slušelo, do tělní dutiny by dali/y krk a 
drůbky.

Kuře je v současné době u našeho 
člena Davida Rosskohla. Jak dlouho 
bude žít? Obáváme se, že moc dlouho 
ne. Když bude žít 2 roky, bude to 
zázrak. 

Diskuzi o tomto kuřeti a jeho záchraně 
si můžete přečíst na (2) . Některé 
příspěvky vybíráme:

No daj mu zrno, alebo kup krmivo pre 
ně, majú speciálne miešané krmivo... 
aby rástli, a potom ho vezmi do KFC.

Musíš mu dávat hormony, aby bylo 
plné vody. Jinak ho od tebe KFC 
nekoupí.

Pokud přežije, viděl bych to na rakovinu 
plic. Ale jinak klobouk dolu.

Slepice sere kudy chodí máš se na co 
těšit, až to zjistíš tak ho eště ráda zas 
vrátíš k tomu ostrůvku.

Teď si du dát kuřecí křidélka... Jinak 
vykrm ho a pak ho zabij a sežer, 
ušetříš stovku.

1) E-mailová zpráva od Milady 
Horákové pro ohz, 29.11.2004
2)    http://home.ces.chello.cz/phorum/
read.php?f=2&i=1682786&t=1682735

    Více: www.ohz.cz/Aktivity/koko.html

Kuře žilo první týden po záchraně v       
panelovém bytě a žilo se mu v něm 
dobře. 
   

Dnes kuře běhá po dvorku spolu s jinou drůbeží. 
Chodí celkem pěkně, je už asi i největší v kurníku, 
ale pohlazení má rádo pořád stejně. Je to takový 
mazel. 

                ohz 2005 / 3 



Dr. Helmut F. Kaplan: K otázce násilí v hnutí za práva zvířat
(Přednáška na kongresu práv zvířat ve Vídni 8.9.2002)
„28.února utekla z jistých jatek jedna kráva ... a v panice utekla do autoprodejny. Tato kráva byla tak zoufalá, že vběhla 
do prodejny zavřenými skleněnými dveřmi. Nemohla pak dále, rozbila ještě několik skel a pak ji střelil veterinář uspávací 
šipkou. Poté se vrátila na jatka.“ 

Informace z internetu (1)

„Ti, co mají moc, jsou vždy pro nenásilí“ 
                                                                                                                                                                     Max Frisch (2)
Téma násilí je v rámci hnutí za 
práva zvířat stejně důležitou jako i 
složitou otázkou. Proto zde také není 
nic škodlivějšího než nevyjasněné 
myšlenky a pocity. V následujícím 
textu bych chtěl proto přispět 
k diferencovanější a racionálnější 
diskuzi k tomuto tématu. K tomu je 
nejdříve zapotřebí rozlišení mezi 
formami násilí: násilí proti osobám, 
nebo násilí proti věcem? Násilí proti 
věcem: násilí proti jakým věcem? 
Koneckonců je zde rozdíl, jestli 
zničím tank nebo sanitku, jestli zničím 
vybavení lékaře nebo zloděje. 

Vždyť, kdo by zničil koleje do 
Osvětimi, také by spáchal násilí. Tím 
jsme už u klíčového bodu: u motivace 
a stanovení cíle násilí. Nikdo v hnutí 
za práva zvířat nepoužije násilí kvůli 
násilí samotnému. Daleko více jde 
vždy a výhradně o zabránění nebo 
ukončení utrpení. Toto nelze nikdy 
opakovat dost často a důrazně: jde 
o zabránění nebo o ukončení utrpení 
naprosto nevinných tvorů. 

A aby se dosáhlo tohoto cíle, může být 
násilí nejen přípustné, ale dokonce 
povinností. Uvažujme například 
o otroctví: osvobozování otroků 
probíhalo vždy proti zákonu a často 
násilím. Nebo koncentrační tábory 
ve II. světové válce: nebylo snad 
osvobozování správné – i násilím? 

Obzvlášť zřetelná je principielně 
možná morální legitimita násilí na 
příkladu bývalé Jugoslávie: nebylo 
snad násilné osvobození táborů 
mučení, znásilňování a poprav 
správné? 

Zavrhování násilí v žádném případě 
nevychází vždy ze vznešeného a 
noblesního smýšlení. Zavrhování 
násilí může být také vyjádřením 
zbabělosti, pohodlnosti a lhostejnosti. 

V souvislosti s hnutím za práva 
zvířat je otázka násilí vnímána a 
představována často obzvláště 
zkresleně. Dělá se tak, jako bychom 
tu měli klidnou situaci a jakoby šlo 
o to, jestli teď tento klid naruší zlí, 
militantní ochránci zvířat. 

Ve skutečnosti se však věc má zcela 
jinak: nepanuje tu vůbec žádný 
mír! Daleko více panuje na celém 
světě permanentní válka, válka proti 
zvířatům. Proměnili jsme celou Zemi 
doslova v peklo, v peklo pro zvířata. 
Neexistuje vysloveně žádná tak 
perverzní fantazie, kterou bychom už 
dávno neproměnili v realitu: zvířecí 
děti jsou zabíjeny před očima svých 
vlastních rodičů, vegetariánsky žijící 
zvířata jsou nucena pojídat své 
příbuzné, kočkám jsou sešívány oči, 
opicím se uřezávají hlavy, psi se pálí 
zaživa a tak dále a tak dále. Neexistuje 

doslova žádná krutost, kterou bychom 
zvířatům nezpůsobovali. Celá Země 
je zaplavena velkochovy a jatkami, 
ve kterých se nepřetržitě, dnem 
i nocí bestiálně mučí a při plném 
vědomí zabíjí naprosto nevinná trpící 
stvoření. 

Zatímco se tedy v hnutí za práva 
zvířat o násilí diskutuje, je násilí na 
straně vykořisťovatelů zvířat dávno 
každodenní realitou! Otázka proto 
nezní: Kdy začnou ochránci zvířat 
s násilím? Ale: Kdy zareagují 
ochránci zvířat na existující násilí?

Chtěl bych se teď zabývat ústředním 
aspektem v souvislosti s tématem 
násilí, který byl až doteď sotva brán 
v potaz: už několik let je v politické 
etice přítomen velice zajímavý vývoj. 
Zeměpisná hesla k tomu jsou bývalá 
Jugoslávie, Bosna a Srebrenica. 
Personální hesla k tomu jsou Joschka 
Fischer, Jürgen Habermas a Kofi  
Annan. Jedná se o dvojitou tendenci: 
a) Zhodnocování lidských práv vůči 
ostatním právům.
b) Opouštění principu násilné 
svobody, pokud je to nezbytné, aby 
se chránila lidská práva: pokud jsou 
někde zavřeni, ohrožováni nebo 
v nebezpečí nějací lidé, pak je naší 
morální povinností přijít jim na pomoc, 
osvobodit je, pokud je to nutné, i 
násilím. (3)
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K tomu dva citáty: 
„Národně státní suverenita nesmí 
být používána jako štít těmi, kteří 
svévolně ohrožují práva a životy 
svých spoluobčanů.Tváří v tvář 
masové vraždě je ozbrojený zásah 
... možností, které se nesmíme 
vzdávat.“

Kofi Annan (4)
„Solidarita a násilná svoboda 
stojí jedna k druhé v napjatém 
poměru, protože v případě solidarity 
s napadenými lze očekávat také 
pomoc násilím vůči agresorovi.“

Z osnovy k novému stranickému 
programu rakouských Zelených (5) 

Jinými slovy: Solidarita s oběťmi 
zahrnuje také, pokud je to nutné, 
přijít jim za použití násilí na 
pomoc. 

Nyní leží nasnadě, že tento vývoj 
v politické etice, tento myšlenkový 
obrazec, má pro hnutí za práva zvířat 
všeobecně a pro osvobozování zvířat 
zvláště nesmírný význam: pokud 
člověk musí v případě nouze násilně 
osvobodit ohrožené lidi, pak musí 
v případě nouze násilně osvobodit 
také ohrožená zvířata! 

Teď přirozeně někteří vykřiknou a 
řeknou: No, moment: co platí pro lidi 
a lidská práva, nebude pro zvířata 
a zvířecí práva platit ještě dlouho! 
Pro ochránce zvířat je tato námitka 
přirozeně zcela bezpředmětná, 
protože pro ochránce zvířat je 
samozřejmostí, ano, naprostou 
samozřejmostí, že analogicky 
k právům lidí existují také práva 
zvířat. O existenci zvířecích práv 
je třeba na kongresu práv zvířat 
diskutovat právě tak málo, jako 
se diskutuje na kongresu lidských 
práv o existenci lidských práv. Na 
kongresech lidských práv ani nikdy 
nejde o otázku, jestli  lidská práva 
existují, ale výhradně o otázku, jak 
lze lidská práva co nejefektivněji a co 
nejdůsledněji podporovat a chránit.

Přesto bych zde chtěl na okraj, 
takříkajíc jako úkol navíc, připomenout 
ještě jednou dva důvody proto, proč 
samozřejmě existují i práva zvířat 
– a proč proto všechny argumenty, 
které mluví pro násilné osvobozování 
ohrožených lidí, mluví také pro násilné 
osvobozování ohrožených zvířat. 

Tedy dva důvody pro existenci práv 
zvířat: 
1) Zvláštní vlastnost zvířat;
2) Všeobecná skutečnost v souvislosti 
s lidmi a zvířaty.
ad 1) Zvláštní vlastností zvířat, 
která odůvodňuje zvířecí práva, 
je schopnost zvířat trpět. Jeremy 
Bentham už před více než 200 lety 
s ohledem na zvířata formuloval 
mezitím proslulou větu: Otázkou 
není: umí myslet?, nebo: umí mluvit?, 
ale: mohou trpět? Schopnost trpět 
je morálně vynikající a významnou 
vlastností zvířat.

ad 2) U všeobecné skutečnosti 
v souvislosti s lidmi a zvířaty, která 
odůvodňuje zvířecí práva, jde o 
následující: 

Argument pro práva zvířat je 
neuvěřitelně silný. Už dnes jsou 
takoví, kteří zkouší současně 
argumentovat pro lidská práva a proti 
zvířecím právům, zcela osamoceni. 
Jejich pokusy o argumentaci jsou 
stejně zoufalé jako zbytečné. To je 
obzvlášť zřejmé u pokusů, eticky 
ospravedlnit pokusy na zvířatech. 
Zastáncům pokusů na zvířatech 
zůstávají nakonec jen dvě vytáčky: 
čirý cynismus podle hesla: „Pokusy 
na zvířatech sice nelze eticky 
ospravedlnit, ale přesto je děláme“ 
nebo útočiště v iracionálních pozicích 
jako jsou náboženská nebo jiná 
dogmata, například „A podmaňte si 
Zemi!“

Ale žijeme v pluralitní, světské 
společnosti a v té platí na Zemi 
racionálně rekonstruovatelné 
argumenty. Proto se práva zvířat 
v průběhu času prosadí, tak jako se 
v průběhu času prosadila i lidská 
práva. 

A nyní se dostáváme ke zcela 
rozhodujícímu bodu: Už dnes 
musíme jednat tak, jako by se práva 
zvířat už všeobecně prosadila: Za 1), 
protože jsme morálně v právu, za 2), 
protože jsme to zvířatům dlužní a za 
3), protože toto aktivní předbíhání 
budoucímu všeobecnému morálnímu 
vědomí je nezbytné pro to, aby se 
právě toto vědomí vytvořilo.

Jürgen Habermas zformuloval tuto 
souvislost s ohledem na lidská 
práva takto: Politika lidských práv 
je „tváří v tvář podinstitucionalizo
vanému právu světového občana 
(nucena) k...předbíhání budoucímu 
kosmopolitickému stavu, který chce 
zároveň podporovat.“ (6)

To znamená: Nesmíme myslet 
a jednat staticky - s ohledem na 
současnost - takové jsou dnes zákony, 
takže dnes smíme jednat pouze takto. 
Daleko více musíme myslet a jednat 
dynamicky-s ohledem na budoucnost 
- už dnes musíme jednat tak, jako 
bychom už měli zákony zítřka. Jinými 
slovy: V souvislosti s otázkou násilí 
v hnutí za práva zvířat je rozhodující 
historická perspektiva!

To znamená: Musíme si ujasnit a 
především musíme objasnit ostatním, 
že zde nejde primárně o litery zákona, 
a už vůbec ne o litery současného 
zákona, nýbrž o historickou 
perspektivu a historický vývoj. Kdo 
má pravdu, přesněji: kdo dostane za 
pravdu, nemůže dnes nikdo s jistotou 
říci. To rozhodnou dějiny. Bylo to tak 
i u otroctví. Nejdříve bylo povoleno, 
pak bylo zakázáno, pak dostali za 
pravdu ti, kteří se angažovali za lidská 
práva. 

A právě tak tomu bude i u práv 
zvířat. Neklamným příznakem toho 
jsou v neposlední řadě podniky jako 
tento. Neboť kongresy práv zvířat 
nejsou přece žádné jednotlivé, 
izolované události, ale symptomy 
společenského vývoje.

A my máme povinnost, dělat všechno, 
aby tento společenský vývoj kráčel 
směrem zvířecích práv tak rychle, 
jak je to jen možné. A to jde pouze 
tehdy, když bojujeme spolu a ne proti 
sobě. Proto může pro posuzování 
toho, jestli je něco pro hnutí za práva 
zvířat pozitivní, existovat pouze jediné 
kritérium: Vede to toto hnutí správným 
směrem: ano či ne? To platí jak pro 
osoby tak pro programy. A pokud něco 
znamená krok správným směrem, pak 
se to musí podporovat – popř. se proti 
tomu alespoň nesmí bojovat. 

Zcela konkrétně: Pokud někdo, kdo 
doteď jedl 20% veganských potravin, 
bude odteďka jíst 40% veganských 
potravin, tak je to krok správným 
směrem. Pokud se jedlík masa stane 
vegetariánem, tak je to krok správným 
směrem. Pokud jedlík masa, který 
doteď jedl 10 žemlí se salámem 
týdně, jí odteďka 5, tak je to pokrok. 
A pokud člověk, který doteď vůbec 
nepřemýšlel o právech zvířat, nyní 
začne o zvířecích právech přemýšlet, 
pak je to krok správným směrem!
A ještě něco. Vyhněme se vedlejším 
ideologickým dějišťům. Neboť 
zvířatům je jedno, jestli je osvobozuje 
kapitalista nebo komunista nebo 
katolík nebo ateista. 

Jinými slovy: Přestaňme s těmi 
dětinskými, žabomyšími válkami, 
které se vždy zakládají na tom, že 
od všech ostatních vyžadujeme vždy 
přesně to, co sami právě považujeme 
za správné. A zapomínáme přitom na 
to, že za sebou sami máme dlouhý, 
možná několik desetiletí trvající vývoj, 
který nás přivedl tam, kde jsme dnes. 
A zapomínáme, že jsme před několika 
lety nebo před několika měsíci možná 
také neměli takovou svatozář na 
hlavě, jakou máme teď.

(1) Zprávy o právech zvířat 
TR-Rakousko, 1. 3. 2002.
(2) V jednom interview, vysílaném na 
3sat 3. nebo 4. dubna 2001.
(3) Zdroje této dvojité tendence stejně 
jako zeměpisných a personálních 
hesel: Strategie SK: Záznamy: Tak 
se povzbuzují dobyvatelé, To by byl 
krvavý cynismus, Oslavováni nebo 
mučeni, Propast smutku, Broder, H. 
M.: Krásná..., Habermas, J.: Bestialita 
a..., pozvánka ke zneužívání. 
(4) Mission Impossible, Der Spiegel, 
43, 2000, str. 178.
(5) Profil, 14, 2001, str. 49
(6) Jürgen Habermas: Bestialita a 
humanita – válka na hranici mezi 
právem a morálkou, Die Zeit, 18, 
1999, str. 7.

Překlad (ZS), (ML)
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Konfrontace na kožešinové farmě ve Vítějevsi 
V jednom rozhovoru se Volker Stahl ptal německého filozofa Helmuta F. Kaplana, jak radikální smí být ochrana zvířat 
a Kaplan odpovídá, že „…stejně radikální jako ochrana lidí“.(1) To samozřejmě předpokládá pochopit, že zvířata na 
farmách, v laboratořích apod. trpí fyzicky i psychicky, ať už si to uvědomují či nikoli, stejně „hodnotně“ jako bych trpěl já 
a uvědomit si jejich život do určité míry jako svůj vlastní. Zároveň to předpokládá ustoupit od teorie i praxe nadřazenosti 
člověka (v otázce utrpení) od ostatních zvířat. Pro mnohé jistě předpoklad nepředstavitelný a nepřijatelný. Bohužel.

(MK)
V sobotu 25.9.2004 ohz společně se 
SZ (Svoboda zvířat) zorganizovali/y 
demonstraci spojenou s prohlídkou 
kožešinové farmy ve Vítějevsi, 
která je jednou z asi pěti velkých 
kožešinových farem v ČR pro držení 
norků nebo lišek (2). V současnosti 
zde živoří zhruba 500 lišek a 1 000 
norků. Farma je položena v malém 
údolí na kraji lesa, takže je dobře 
vidět dovnitř, aniž by bylo nutné kvůli 
pozorování do objektu proniknout. 
Účastníci a účastnice exkurze 
měli možnost vidět na vlastní oči 
a takřka se dotknout toho, co ve 
většině znali/y jen z fotografií a filmů. 
Díky tomu si dnes již mohou být 
mnohem více vědomi/é souvislosti 
mezi zvířetem, jeho životem a 
výsledným produktem - kožichem.

Průvod asi 80 lidí vyšel z Vítějěvsi 
k farmě pár minut po 14 hodině. To, že 
jsme očekáváni/y (akce byla ohlášena 
na obecním úřadu) jsme poznali/y, 
mimo jiné, podle nového plotu, který 
měl bránit vstupu na prostranství před 
farmou, jenž byl ještě před 14 dny, 
kdy jsme zde byli/y naposledy, volný. 
Plot byl ozdobený veselými nápisy jak 
např. citací Ivana Breziny: „Aktivistou 
se může stát člověk jen v případě, že 
tomu, proti čemu (nebo naopak za 
co) bojuje, nerozumí.“ Takže pokud 
je někdo aktivní v boji proti otroctví, 
válce nebo třeba proti týrání zvířat 
(nebo naopak v boji za svobodu, mír 
a  zmírnění utrpení), pak jedině proto, 
že tomu nerozumí. Blbec Gándhí, 
Tolstoj, ba i ten Palach a ostatní, jen 
proto byli aktivní, že nerozuměli.

Prošli jsme lesem a k farmě 
přišli z druhé strany. Aktivisty a 
aktivistky jsme požádali/y, aby se 
chovali/y tiše, jen se dívali/y a to, 
co uvidí si zapamatovali/y. Rodina 
Ducháčkova (fy. „Marie Ducháčková 
– D&L kožešiny“) již nás očekávala 
a neradostně vítala. Dozvěděli/y jsme 
se, že jsou slušní, poctivě podnikají 
a své oběti (říkají jim miláčkové) 
mají rádi. Scházel jen velký billboard 
s nápisem „Myslíme to upřímně“.

Zde také došlo k první konfrontaci. 
Ducháček nám oznámil, že jsme na 
cizím pozemku a dopouštíme se násilí 
(my ovšem byli/y v lese nad farmou). 
Řekli/y jsme mu, že se má podívat 
kolem sebe, protože on se dopouští 
násilí, já (MK) jsem mu řekl, že je 
vrah, on nám řekl, že je terorizujeme 
a že zvířata se mají dobře a jsou 
spokojená. A tak podobně.

Poté jsme se přesunuli/y na druhou 
stranu farmy, kde je větší volné 
prostranství. Účastníky a účastnice 
demonstrace jsme seznámili/y 
se základními informacemi o 
kožešinových farmách, o životě a 
smrti tzv. kožešinových zvířat, situaci 
v ČR a několika jiných evropských 
státech a možnostech řešení.

Legislativa ČR je stejně slabá jako 
mozková kapacita lidí hrajících si 
na „chovatele“  a „chovatelky“ tzv. 
kožešinových zvířat. V podstatě jen 
potvrzuje současnou praxi jak ve 
způsobu držení, tak i ve způsobu 
zabíjení tzv. kožešinových zvířat. 
Cílem ohz, a stejně i SZ, je dosáhnout 
ukončení tohoto podnikání. Není 
to požadavek nereálný. Příkladem 
mohou být země, kde tento zákaz platí 
zcela (Velká Británie) nebo částečně 
(v Nizozemí se týká lišek), země, 
které nastavením legislativy do velké 
míry znemožňují nebo znesnadňují 
vznik a trvání kožešinových farem 
(Švýcarsko, Švédsko, Německo, 
Rakousko, Itálie).

Po seznámení se základními fakty 
si ti/ty, kdo měli/y zájem, mohli/y 
prohlédnout farmu z blízka a 
z různých stran. Přes plot nebo dírami 
v plotě. Zvířata po jednom, po dvou 
v malém domově, kterým je pletivo ze 
šesti stran s dostatečně velkými oky, 
aby jimi mohly propadávat výkaly.  

Po prohlídce farmy jsme se přesunuli/y 
před dům rodiny Ducháčkových (fy. 
„Marie Ducháčková - D&L vražda“). 
Cedule doposud hrdě hlásící, že 
zde tato fy. sídlí, byla sundaná, 
záclony zataženy. Zde jsme opravdu 
velice hlasitě projevili/y svůj názor. 
Křičeli/y jsme, že kožich je bolest a 
vražda a že Ducháček je vrah. Jeden 
z aktivistů se svlékl do naha a vlezl 
do připravené klece, kterou jsme 
postavili/y před transparent s nápisem 
„Zde žijí legalizovaní vrazi“.  
4.11. 2004 jsem byl předvolán na 
obvodní oddělení Policie ČR na 
základě obvinění Zák. č. 200/90 
Sb., konkrétně § 49 odst. 1 písm. a) 
(Přestupky proti občanskému soužití: 
ublížení na cti urážkou nebo vydáním 
v posměch - lze uložit pokutu do 1000 
Kč ) a  § 47 odst. 1 písm. c) ( Přestupky 
proti veřejnému pořádku: vzbuzení 
veřejného pohoršení - pokuta do 
1000 Kč ). Provozovatelé farmy se 
nedokáží smířit s realitou, tedy s tím, 
že jsou vrazi a jejich kšeft je špína 
a krev, a rozhodli se nás zažalovat. 
Doufejme, že zákon nezvítězí nad 
zdravým citem a zdravým rozumem.

Výpověď MK: Výše uvedenému 
poučení jsem porozuměl a k věci 
uvádím následující: Dne 25.9.2004 
byla svolána akce v obci Vítějeves, 
okr. Svitavy, k ochraně zvířat, kdy 
tuto akci organizovala ohz - ochránci 
hospodářských zvírat a také 
organizace Svoboda zvířat, protože 
jsou v této obci držena zvířata za 
účelem jejich zabití z důvodu výroby 
kožešin. Uvedené akce jsem se 
zúčastnil jako mluvčí a organizátor. K 
otázce dalších zúčastněných osob, a 
ke sdělení jejich totožnosti využívám 
ust. 12 odst. 3 zák. č. 283/1991 Sb., 
kdy k totožnosti osob nebudu ve 
věci vypovídat. Dále se chci k věci 

vyjádřit k otázce výroku „jdeme se 
podívat na ten váš koncentrák“, kdy k 
tomuto uvádím: Nevím jestli uvedená 
věta zněla konkrétně takto, v každém 
případě, je to místo, kde se koncentruje 
velké množství zvířat za účelem jejich 
zabití. Je to tedy koncentrační tábor. 
K výroku, že „pan Ducháček je vrah“ 
uvádím, že čin vraždy se neomezuje 
pouze na aktivity mezi lidmi, vrahem 
byl Ducháček nazván, protože to, že 
je vrah, plyne z povahy jeho činnosti. 
Zabíjí násilným způsobem aniž by to 
byla nutnost k jeho přežití. Nebyl tak 
tedy nazván z povahy zákona, ale 
z povahy morálního povědomí. To 
se týká i jeho manželky. Dále bych 
upozornil, že sám Ducháček nás (tedy 
organizaci ohz a zúčastněné osoby) 
osočil z teroru a z toho, že jsme 
podplaceni od jeho konkurence, tedy, 
že jsme tam za účelem finančního 
zisku. Oba dva výroky Ducháček 
vznesl jako argument, nikoli jako 
otázku. Tento výrok o terorizování 
je zdokumentován námi pořízeným 
videozáznamem. Těmito výroky 
se cítím já sám poškozen a cítím, 
že je poškozena i celá organizace 
ohz. Tento záznam s výroky pana 
Ducháčka mohu nabídnou Policii 
ČR k dalšímu šetření. To je vše, co 
prozatím k věci uvádím. (4)

Jako každou akci tohoto druhu, 
lze ji hodnotit rozporuplně. Zvířata 
půjdou za pár dnů, v době krvavých 
žní, na popravu a jejich chlupy do 
kšeftu. Přesto roste počet lidí aktivně 
se účastnících odporu vůči tomuto 
podnikání a farem ubývá. Děkujeme 
všem, kteří a které nás podpořili/y 
svou účastí na akci nebo svou 
podporou po ní.
1)  Zpravodaj ohz č. 10, srpen 2003
2)  monitoring SZ
3) Záznam akce včetně tohoto 
rozhovoru je součásti filmu ohz 
„Zvířata nejsou zboží“
4)  Protokol o podání vysvětlení č. j. : 
OROL-5087-1/01-2004

Ducháček: „Vy mě tady urážíte, já nejsem 
žádný vrah, já vás budu žalovat.“
 MK: „Žalujte nás. Jste vrah. Ta zvířata tam 
zabíjíte. Držíte je v podmínkách, které si 
nezaslouží. Ta zvířata tam nemají na té 
farmě, co dělat. Pokud říkáte, že ta zvířata 
se tam mají dobře, že je máte rád, takovou 
lásku já bych si k sobě nepřál, ale můžete si 
to s nima vyměnit.“                    
 Ducháček: „To se budem bavit podle 
zákonů. Dodržujte zákony, já je dodržuju.“
 MK: „Zákon tohl schvaluje, ale dobré to 
není.“
 Ducháček: „Já se držím zákonů.“
 MK: „My se držíme slušnosti.“
 Ducháček: „Vy se nedržíte zákonů, my  Vás 
musíme žalovat.“
 MK: „Jste vrah a žalujte nás.“
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Akce se zúčastnilo více jak 80 lidí. Ze stráně nad farmou bylo vidět dovnitř. Smutné 
divadlo.

Tak tohle je život jaký mají Ducháčkovi pro své miláčky, 
které mají tak rádi/y. Jak teprve se musí chovat k těm, 
které rádi/y nemají?

Ducháčkovi, policisté v uniformách i bez, 
novináři.

Před domem Ducháčkových. 
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Rozhovor s M. Horákem ze sdružení „Zachraňte koně“
S útulkem občanského sdružení „Zachraňte koně“ spolupracuje ohz již skoro rok. Naši aktivisté a aktivistky jezdí 
pomáhat a na naši výzvu přispívají pomocnou rukou i lidé mimo naši členskou základnu. Také zde máme ustájenou 
Kristýnku, oslici zachráněnou z Ekofarmy U Rasa (Zpravodaj ohz č.13). O koně v útulku se stará Martin Horák. Pro 
rozhovor s ním jsme se rozhodli/y především, abychom útulku i takto pomohli/y.
                                                                                                                                                                                    (MK)

Jak jsi se dostal ke koním?

Brácha chodil ke koním, jezdil a potom 
jsem začal já, asi ve 14-ti. Vlastně 
moji předci dělali s koňmi. Oni s nimi 
obchodovali, já je zachraňuji.

A k záchraně koní?

Když mi bylo 22, tak jsem se dostal ke 
koni, kterého majitel stáje vyhodil ze 
stáje. Majitel koně hledal rychle kupce, 
protože měl koníka uvázaného v Brně 
u baráku. Koně jsem koupil. Nejdřív 
jsem ho měl v garáži, pak jsem udělal 
zateplený přístřešek a byl na zahradě. 
To byl můj první zachráněný koník a 
od té doby to jde pořád dál.

Jakým způsobem pracujete?

Jako klasický útulek. Koně přijímáme 
a dáváme dál. Zájemci o koně se ale 
musí připravit na přísné podmínky, 
které musí splňovat. Pokud je poruší, 
hrozí jim pokuta až 100 tisíc.

Kde v ochraně koní je podle tebe 
problém?

Všude, např. nezájem veřejnosti, 
konkrétně svátečních jezdců, o stav 
koní v jízdárnách a půjčovnách. 
Mnohdy se v těchto zařízeních 
o koně řádně nestarají. Platí to 
i pro některé chovné stáje. Také 
transporty více koní, ať už  vnitro 
nebo mezistátně a v neposlední řadě 
chování veterinárních správ při řešení 
přestupků při týrání zvířat.

Nejsi vegan, nejsi ani vegetarián, jíš 
krávy, prasata, slepice....  Jíš i koňské 
maso?

Ne. A nejím ani hovězí, protože mi 
nechutná.

Proč nejíš koně?

Protože v našich krajích se psy, 
kočky a koně nejedí, a navíc jsou to 
ušlechtilá zvířata.

Máš nějaké přání ve vztahu k útulku 
a své práci?

Přání mám mnoho. Např. pomocníky 
se zvířaty, pár korun v pokladně, 
abychom nebyli skoro pořád 
v mínusu, letos jsme nebyli v mínusu 
asi 14 dní, dobré zdraví a větší výběh 
pro koně.
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Martin s Vandalkou. Monika s Brussem.

Livio Skal v péči člena ohz. V létě jsme pomáhali/y s opravou podlahy ve stáji, 
kde bydlí Kristýnka.

Pokud budete chtít přijet a 
pomoct, jste vítáni.
Nejezděte bez ohlášení.

Kontakt: 
url: http://www.volny.cz/
zachrante-kone
e-mail:
zachrante-kone@volny.cz



Vzpomínka na Mášenku
Protože ohz nemá žádné vlastní prostory, kde by bylo možné umísťovat zachráněná zvířata (věřte, že se snažíme něco 
sehnat, kde bychom měli/y provoz pod kontrolou), obracíme se v případě nutnosti k lidem z naší členské základny 
nebo k těm, kteří a které svou pomoc nabídnou. Ve Zpravodaji č. 13 jste si mohli/y přečíst příběh Mášenky zachráněné 
z jednoho moravského velkokoncetráku. Požádali/y jsme tehdy o pomoc naši členku Editu Siudovou a našeho člena 
Vojtěcha Lorence. Bez váhání pomohli/y. Děkujeme. Také jsme je požádali/y, aby pro Zpravodaj napsali/y pár vět 
z krátkého příběhu drobného selátka obývajícího pár dnů jejich kuchyň v krabici u kamen. Tady je.

(MK)

Když se mě pan Kolesár telefonicky 
dotázal zda nevím o někom, kdo 
by se dočasně ujal malého selátka, 
docela mě potěšilo, že můžu já sama 
poskytnout prasečímu miminku azyl 
a péči. Pomáhat zvířatům v nouzi 
nepociťuji jako svou povinnost, 
ale niternou potřebu. Jelikož se 
nezařazuji k tzv. pánům tvorstva, ale 
cítím se být součástí fantastického 
celku naší země a všech jejích 
fenoménů, okamžitě se vciťuji do 
kůže káceného stromu, mučivé smrti 
harpunované velryby, bitého psa 
nebo jakkoliv týraného zvířete ať už 
hladem, žízní, nedostatkem volného 
pohybu, špatnou hygienou atd.

Dá se říci, a to doslovně, setkám - li 
se s týráním zvířete v jakékoliv formě 
jsem současně týraná i já. Zní to jako 
fráze, ale je to tak. 

Už jsem si vyrobila nejednu 
nepříjemnost, považuji však za 
nutné aby člověk bránil zvířata před 
člověkem, který jim ve své zpupnosti 
a povýšenosti jakoukoliv obranu 
znemožnil. Má už na to dávno své 
fígle, řetězy, otěže, kruhy do nozder, 
biče atd.

Selátku  - byla to holčička, jsme začali 
říkat Mášenka. Pan Kolesár pořídil 
fotografi ckou dokumentaci malé 
Mášenky v jejím novém domově. 
Protože pila ředěnou Tatru, všichni 
jsme doufali v její zdárný start do 
života. Mě i mého muže obzvlášť 
těšila netypická budoucnost jakou 
měla Mášenka zajištěnou. No 
řekněte, není to zázračné štěstí mít 
bydliště přímo u ohz?

Protože kromě teplíčka v pelíšku, 
(jak už vím byla to horečka), měla 
Mášenka i zrychlený dech a srdeční 
akce byla mohutná, odvezli jsme ji 
z mužem na veterinární pohotovost 
do Havířova. Závěr z prohlídky vyzněl 
kupodivu dost optimisticky. Zápal 
plic jednoznačně potvrzen nebyl. 
Prasnička dostala antibiotika. Další 
den už MUDr. Polák diagnostikoval 
zápal plic a dle toho byla opět 
ošetřena antibiotiky.

Ovšem že jsem zdůrazňovala, jak 
velice nám záleží na jejím životě - 
lékaři se skepticky ještě nevyjadřovali. 
Měla jsem však nepříjemný pocit, 
protože se stav Mášenky nelepšil -  
spíše naopak. Ani třetí den a návštěva 
u  veterináře nic nezměnily.

Mášenka byla umístěna v krabici 
v kuchyni a nesmírně obětavou 
pečovatelku nalezla v mé mamince, 
která reagovala na každé její 
chrochtnutí nebo pohyb. Ředila 
přesně Tatru, ohřívala tak akorát, 
chovala ji v ručníku v náručí - protože 
poloha hlavičky výše jí ulevovala.

Mášenka zemřela v mámině náručí 
ve středu asi v 10.00. Udusily ji 
patrně hleny v plících, což potvrdila 
i pitva. Selátko bylo tedy prodáno 
již smrtelně nemocné. Toto povídání 
píšu ze značným časovým odstupem, 
ale dodnes si pamatuji jak nám všem 
ztěžklo srdce jako kámen. Jímavě 
krásnému tvorečkovi se nepodařilo 
chytit příležitost za pačesy.

V Orlové 11.11.2004, Edita Siudová (ES)

Zvíře a zvíře
Jsem jablko. Nejsem ovoce. To je ale 
blbost. Jablko je přece ovoce. Jsem 
člověk. Nejsem zvíře. Taky blbost. 
Člověk je jeden z mnoha živočišných 
druhů. Zvíře. Kosti, maso, tuk a tak. 
Energie, která to celé rozdýchává. 
Osobně na tom nehledávám nic 
urážlivého. Ale znám spoustu lidí, 
dokonce většinu, kteří a které se 
distancují od svého příslušenství a 
je-li jim připomenuto, urážejí se a 
urážejí.

Člověk je přece úplně jiný než 
zvířata. Nemohu srovnávat člověka 
s potkanem nebo krávou. Mohu. 
Pojem - zvíře - je dostatečně obsáhlý, 
aby se vešla ploštice, člověk, delfín i 
slon. A potkan s krávou taky. Do tohoto 
pojmu jsme zahrnuti/y na základě 
společných znaků, které nepopírají 
rozdíly. Delfín není ploštice, potkan 
není kráva, člověk není slon. Ale 
všichni jsme zvířata. Bez urážky.

Jistě, máme jiný rozsah vědomí 
a sebevědomí, různé schopnosti 
a snad i různé možnosti rozvoje. 
Také jiné tvary. Ale nejsme si cizinci. 
S plošticemi, delfíny, slony. Možná 
jsme méně schopni/y 
soucítění s jinými 
živočišnými druhy 
tak jako pláčeme 
více pro bolest své 
mámy než pro bolest 
mámy z protějšího 
bytu, ale to není důvod 
tu vzdálenější bolest 
působit nebo ji přehlížet.

Kočka, kterou mi život 
dokopal do náruče 
(sourozence jí utopili/y a 
tuhle mi kamarád přivezl) 
asi nezná všechny mé 
emoce tak jako já 
neznám každou její. 
Ani se o to nesnažíme. 

Prostě jsme spolu. Já jsem s ní jako 
člověk s kočkou a ona se mnou jako 
kočka s člověkem. Zvíře a zvíře.

(MK)



Kůň v lesním průmyslu aneb romantika nucené práce
Osud koní v rámci zařazení do lidské kultury začal zřejmě jejich pojídáním („…masová a marnotratná metoda se 
zakládala na shazování stád z útesů, o čemž svědčí hromady kostí na úpatí.“ (1)), zpracováním kůže a žíně, pokračoval 
jako pracovní a válečný stroj přes dopravní prostředek až k zábavnímu průmyslu, tedy k cirkusům, a sportovnímu využití. 
V tomto textu se budeme zabývat zneužíváním koní pro práci v lese na území ČR. Protože i když takto využívaných 
koní je stále méně, stále tu jsou a neměly by být. V následujícím textu popisujeme to nejhorší, co může koně při práci 
v lese potkat.

(MK + EL)

V roce 1934-38 bylo v zemědělském a 
lesním průmyslu zneužíváno na práci 
656 000 koní a hříbat.  V roce 1955 
jich bylo 543 000, v roce 1961 poklesl 
stav na 330 000 (ještě v roce 1963 
se koňmi přibližovalo 60% celkového 
objemu přibližovaného dřeva) a v 
roce 1996 již na 188 400. (2)

Adekvátně k těmto číslům se ztrácí i 
význam, a s ním řemeslná odbornost 
kočích. V současnosti může s koňmi v 
lese pracovat kdo chce. Soukromník 
se zaregistruje na obecním úřadu a 
hotovo. Dřevařské firmy také nemají 
vysoké nároky. Základní vzdělání a 
dobrý zdravotní stav. Zkušenost s 
koňmi, byť i minimální, se nepožaduje            
(za 6 000,- Kč hrubého (3) si 
zaměstnavatel moc vyskakovat ani 
nemůže).
Ještě před dvaceti lety se organizovala 
školení pro kočí pracující v lese. Dnes 
je jejich odbornost ponechána spíše 
osudu. A přitom je to právě kočí, kdo 
rozhoduje, co kůň zvládne a co už 
nikoli. 

Koně dřou hodiny a hodiny denně, 
pět i více dnů v týdnu. Za stravu a 
byt, tedy za nutné náklady. V místech, 
která jsou těžko přístupná nebo 
nepřístupná pro mechanizaci. Na 
úzkých cestách, v blízkosti strží, 
měkké půdě s množstvím pařezů, 
klestí a prohloubenin, rašeliništích 
apod. Jako délka pracovní doby 
se doporučuje 6 - 8 hodin, nejdéle 
10, ale přetěžování koní není ničím 
výjimečným. Kůň musí vydělávat. 
A tak se nedodržují přestávky na 
odpočinek ani objem nákladu. 
Slušnější kočí bere do práce koně 
v páru a v pravidelných intervalech 
(zhruba 2 hodiny) je střídá. Jeden kůň 
pracuje, druhý odpočívá.

Z roboty nejsou vyloučeny ani těhotné 
a kojící klisny (Poněkud se zde 
zneužívá argumentu, že nečinnost 
by klisnu zabila. Prostě by padla 
a hotovo.) Někdy dokonce až do  
posledního dne před porodem.(4) 
K potratům dochází v takových 
případech poměrně často. Zejména 
po pádu (náledí, těžký terén), 
v důsledku přepínání sil v tahu bez 
náležitého oddechu, vinou těsných 
chomoutů omezujících dýchání a 
neúměrně svírajících hrudník nebo 
břicho.(4) Někdy také úderem ojí 
při rychlé jízdě na rozježděných 
cestách, prochladnutím nebo nějakou 
infekcí. Ke zranění dochází také na 
nebezpečných úsecích, např. při tahu 
klády ze svahu.

S výcvikem koní v tahu se začíná 
zhruba ve 3 letech u chladnokrevných, 
u  teplokrevných je to o rok později 
(4) (jiné zdroje uvádí věkovou hranici 
o rok nižší (5)) a zvíře by mělo být 
připraveno do roboty asi po roce. Na 
jednu stranu se doporučuje začít, co 
nejdříve, protože čím je kůň mladší, 
tím snazší je podrobení jeho vůle 
záměrům člověka. Na druhou stranu 
je snazší mladší koně přetížit a to 
se může, v důsledku neukončeného 
vývoje kostry projevit především na 
kostech a kloubech končetin. 

Musíme si uvědomit, že tahání těžkého 
nákladu v mnohdy velice těžkém 
terénu není v přirozenosti koní. Pokud 
koně odmítnou poslušnost v tahu, 
nejčastějším prostředkem je výprask 
tak silný, aby je donutil k práci bez 
ohledu na nechuť nebo únavu. 
Používají se i mírnější prostředky. 
Například narvat koni do úst hlínu 
nebo trs trávy, ucpat mu dlaní nozdry 
nebo táhnout v protisměru (zde je 
samozřejmě zapotřebí více než 
jednoho člověka) a donutit jej proti 
jeho vůli couvat a jakmile se začne 
vzpírat tahem pomalu povolovat.(4) 
Ovšem takový zlobivý kůň se může 
dočkat i tvrdších triků, jako je :
 „…zapalování slámy pod netahavým 
koněm, uvazování netahavého 
koně řetězem za krk k jinému vozu, 
stahování hrudníku řetězem a údery 
na tento řetěz apod. …“ (5) Jak 
ale uvádíme výše, nejčastěji jsou 
vzbouření/é otroci nebo otrokyně 
zmláceni/é. („Jsou ovšem zvířata, na 
která platí jen notný výprask, alespoň 
jednou za čas.“ (5) „Obvykle však po 
odmítnutí tahu následuje výprask, 
který u některých koní vzdorovitost jen 
utvrzuje. Mnohé praktiky v podobných 
případech doporučované jsou 
nebezpečným týráním zvířat.“ (4)) Jak 
civilizované! Jak kulturní! Jak lidské!

Jsou i publikace, které bití 
jednoznačně odmítají a toto odmítnutí 
i zdůvodňují: „Při tahu na koně nikdy 
zbytečně nekřičíme, ani ho nebijeme, 
poněvadž by kůň časem otupěl a jeho 
výkon by se snížil.“ (6)

Kontrola, jestli a jakým způsobem 
je zvíře bito, týráno nebo jen 
přetěžováno množstvím práce jsou 
prakticky nulové. To je zapříčiněno i 
charakterem práce, která je většinou 
vykonávaná na odlehlých, špatně 
přístupných místech, kde je přítomen 
jen kočí a kůň.

Kromě infekčních nebezpečí je u 
koní zneužívaných k nucené práci 
v lese zvýšené riziko úpalu, úžehu, 
otravy a různých úrazů jako je 
proražení rohové stěny kopyta ostrým 
kamenem, třískou, sklem apod., krevní 
podlitiny po zakopnutí, úderu klády 
apod., otlaky od postrojů, natržení 
svalů po těžkém zabrání, sklouznutí 
apod., vykloubení, naštípnuté kosti 
a zlomeniny („Zlomeniny… Obvykle 
se neléčí.“(4) Jestli vám tahle věta 
zní zlověstně a smrdí jatkami, tak 
právem.), deformujícími záněty 
kostí a kloubů („Bohužel se zvířaty 
stiženými těmito onemocněními se 
shledáváme při práci v lese nejčastěji, 
poněvadž podle zakořeněného, 
ale zavrženíhodného názoru je 
„odbytý kůň“ ještě dobrý pro práci 
v lese.“ (5)), („Před pár lety jsem v 
Pustých Žibřidovicích, kousek za 
Hanušovicema, znala chlapa, který 
měl čtyři koně na práci v lese a dělal 
s nima na střídačku 6 dní v týdnu. 
Jednou jsem si všimla, že valach má 
nějakou divnou přední nohu. Řekl mi, 
že kůň měl nehodu, už nevím jestli s 
vlakem nebo náklaďákem, a   zlomil 
si nohu. Vůbec mu ji neléčil, a když 
jsem se ptala jestli pracuje, řekl, že 
tahá jako ostatní, že mu nic není, 
ani nekulhá.(7)). K častým úrazům 
patří poranění očí vraženou třískou, 
jehličím apod. K poranění očí dochází 
i omylem při šlehnutí bičem přes uši 
koně, aby se popohnal. Všechna 
tato rizika zvyšuje nekvalifikovaný, 
nezkušený kočí.

Co se stane se zraněným koněm 
v těžkém, špatně přístupném terénu 
můžeme doložit vyprávěním jednoho 
v současné době zaměstnance jatek, 
mimochodem také koňaře: „ Přivezli 
koně z lesa, přední noha mu visela 
jen na vlásku. A chlapi na jatkách ho 
nedokázali zabít. Byl strašně zlý. Tak 
jsem jim vynadal, vzal jsem sekyru 
a hotovo. Nebo taky v lese zlomená 
noha. Na co čekat na odvoz na jatka, 
on by se trápil. Tak jsem sebral velkej 
kámen z potoka a bylo po něm raz 
dva.“ (8)

Koně jsou zvířata společenská, 
mají rádi prostor a blízkost jiných koní. 
Je hodně lidí pro které znamenají 
symbol krásy, hrdosti a svobody. 
Kůň pracující v lese bývá povětšinou 
zavřen ve stáji uvázán ve stání, kde 
může udělat dva kroky vpřed, vzad a 
možná i do boku. Vzhledem k tornu, 
že od přírody není připraven na tak 
těžkou a hlavně dlouhou práci, celý 
zbytek dne, mimo krmení, odpočívá.
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A když už nezvládá táhnout svou 
kládu, jde důchodce na jatky.

Jak uvádí znalci: „…koňské maso má 
poněkud nasládlejší chuť (v důsledku 
většího množství glykogenu), proto se 
výrobky z něho více koření a solí. …
Pro zlepšení jakosti masných výrobků 
z koňského masa se přidává k masu 
koňskému malý podíl levnějších 
vepřových mas (vepřové hlavy, boky, 
kůže).“ (9) Ovšem stará řeznická 
moudrost říká: „V koňském kabanosu 
koně nehledej.“

V rámci touhy po návratu koní do 
lesa a ke kládě, jež je pro mnohé 
romantikou (Pro lidi, nikoli pro koně. 
Pro koně je to romantika jak uranové 
doly pro vězně z 50 let.) a dokonce i 
záchranou pro chladnokrevné koně, 
se dokonce i soutěží o Putovní pohár 
Mistra pracovních koní.  

Při „Formanské jízdě“ je zapřažený 
pár koní projíždějící trať s deseti 
překážkami. Porušení překážky nebo 
její shození je penalizováno. Kočí 
musí mít pokrývku hlavy, kolen a bič. 
V zadní části vozu je přísedící. Při 
„Tahu klády“, táhne kůň kládu o  délce 
8 m a hmotnosti 0,4 m3 po trati mezi 
jednotlivými překážkami a konečně 
při „Těžkém tahu“ je kůň zapřažený 
do saní s předem určenou zátěží. 
Kočí vede koně na otěžích a smí jej 
povzbuzovat  pouze hlasem. Když 
celé startovní pole absolvuje trasu s 
počáteční  zátěží (600 kg), dostane 
dalších 100 kg nášup a jde znovu 
na start. Od 1.000 kg se přidává po 
50 kilogramech. Kůň může na dráze 
jednou zastavit.(10)

Život tzv. pracovního koně vyjadřuje 
nádherně Edgar Kupfer - Koberwitz, 
který hloubku svého přesvědčení 

o neubližování druhým dosvědčil 
mimo jiné i tím, že nepřestal být 
vegetariánem ani v podmínkách 
koncentračního tábora v Dachau: 
„Kůň najde žlab, najde svou večeři 
a doušek vody, jež mu poskytli. Po 
celodenní námaze a dřině se posilní 
- na zítřek.“ (11)
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1999
2) J. Svoboda, H. Görnerová: 
Chladnokrevní koně - perspektiva 
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http://equichannel.cz/videli/
clanek.php3?id=527 
3)  Úřad práce Javorník - Jesenicko
4)  Ing. Jaroslav Radvan: Kůň 
v lesním hospodářství (Příručka 
pro kočí režijních potahů) - 
účelová neperiodická publikace 
s upozorněním, že není určená 
k prodeji veřejnosti, SZN Praha,1990
5)  Ing. J. Jindra a kol.: Kůň v lesním 
průmyslu, SZN Praha, 1955
6)  Ing. František Burda: Základy 
živočišné výroby, SZN Praha, 1986
7) Rozhovor s Evou Michálkovou, 
vyučenou chovatelkou koní a 
jezdkyní
8)  Osobní rozhovor
9)  Otakar Kolda: Zpracování masa 
pro 3. ročník SOU, SNTL Praha, 
1985
10) Helena Görnerová: Putovní 
pohár Mistra pracovních koní v roce 
2004   http://equichannel.cz/videli/
clanek.php3?id=708 
11)  Edgar Kupfer - Koberwitz: 
Zvířata jsou naši bratři, Společnost 
Jóga v denním životě, 2003
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Mediální trénink
Když aktivisté a aktivistky ohz pořádali/y předvánoční pochod ve Zlíně (více v Aktivitách v tomto Zpravodaji), chtěli/y 
jej mít bez přítomnosti médií. Důvodem je vzrůstající nedůvěra k jejich poctivosti. Žádné noviny, žádný rozhlas, žádná 
televize. Dokonce, když telefonovali/y z ČTK, tak jim akci zapřeli/y. Stejně přijeli/y.

(MK) 

Vítějeves a „Reportéři ČT“
Po odvysílání reportáže o akci ohz a 
SZ ve Vítějevsi (1) na ČT1 v pořadu 
„Reportéři ČT“ jsme dostali/y několik 
mailů. Výhružné, nadávající, jedna 
slečna/paní nám oznámila, že se 
chtěla stát členkou ohz, ale teď si to 
rozmyslela, protože se nestaráme 
o skutečné případy týrání zvířat, 
ale místo toho osočujeme pána 
v důchodovém věku, že je vrah. Ale 
byla nám i vyjádřena podpora.

Sám jsem si z reportáže vyvodil, že tři 
mladíci, zřejmě zaplacení konkurencí, 
zfanatizovali dav a všichni svorně 
poté terorizovali poklidné důchodce 
mírumilovně chovající chlupatá 
zvířátka na roztomilý kožíšek. 

Dozvěděl jsem se, že „Více než protest 
proti chovu kožešinových zvířat 
působily sobotní manévry dojmem, 
že jde o mediální trénink zatím 
nezkušených levicových radikálů“. 
Co na to říci? Samotní „Reportéři ČT“ 
čekali více jak 1,5 hodiny v hospodě 
v Moravské Chrastové než jsme 
za nimi přijeli/y. To nesvědčí o tom, 
že bychom se kvůli médiím zrovna 
přetrhli/y. Prostě jsme je pozvali/y jako 
je zveme na všechny ostatní veřejné 
akce. To je vše. V první řadě jsme 
svou pozornost obraceli/y k liškám a 
norkům na farmě, protože kvůli nim 
jsme tam byli/y, v druhé pak jsme 
se věnovali aktivistům a aktivistkám, 
protože ti tam byli/y na naše pozvání 
a, jak věřím, z většiny také kvůli 

těm liškám a norkům a nikoli kvůli 
tomu, aby si zařvali/y do sobotního 
poklidného dne, a teprve poté jsme 
se věnovali/y médiím, protože jsme 
chtěli/y, aby vše zprostředkovali/y dál. 
Tak jaký mediální trénink? Je opravdu 
tak těžké uvěřit, že dáváme svůj čas 
(tedy svůj život), abychom změnili/y 
život jiných k lepšímu?

Je smutné, že v podstatě žádné 
z médií nevěnovalo pozornost 
zvířatům na farmě. Už z úvodu 
„Reportérů ČT“ jsme se dozvěděli/y, 
že reportáž bude o tom, jak to 
vypadá, když se jeden druhého snaží 
přesvědčit o té své pravdě. Ale kvůli 
tomu jsme akci nedělali/y. Chtěli/y 
jsme ukázat těm, kdo přijedou, 
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kožešinovou farmu, aby viděli/y na 
vlastní oči to, co doposud znali/y 
jen z fotek a videí. Aby byli/y na 
základě přímého prožitku mnohem 
více schopni/y pochopit vztah mezi 
zvířetem, jeho životem a výsledným 
produktem - kožichem-. A musím říci, 
že byli/y z velké části překvapeni/y. 
Říkali/y, že je to horší než čekali/y, že 
ti lidé jsou zrůdy, pokud dokáží tohle 
dělat zvířatům.

Na této konkrétní reportáži není 
důvod nadávat na její autory a 
autorky. Sdělili/y svůj názor, jak na 
ně naše akce působila a jak jsme na 
ně zapůsobili/y my. Bohužel, lidé ve 
většině jejich názor přijali/y aniž by 
si uvědomili/y, že šlo o žurnalistiku 
názorovou a nikoli faktickou. Tomuto 
názoru byl přizpůsobený střih, 
hudba i komentář. Demonstranti 
byli/y dav, Ducháčkovi senioři, 
argumenty v hádce mezi mnou a 
Ducháčkem prostřihány (samozřejmě 
především z časových důvodů), něco 
ponecháno, něco nikoli.

Blokáda v Chotěbuzi
V červenci 2003 zorganizovali/y 
ohz první, ale neúspěšnou blokádu 
mezinárodního transportu se živými 
zvířaty. Ve stejný den v Praze 
pořádala SPZ (Společnost pro zvířata) 
společně se SVS (Státní veterinární 
správou) tiskovku o transportech. 
Bez jakékoli návaznosti na naši akci. 
V hlavní zpravodajské relaci (už nevím 
na jaké TV) nás dali/y dohromady. 
Protože způsob práce ohz i SPZ je 
značně odlišný, radost jsme neměli/y 
nikdo. SPZ nechtěli/y být spojováni/y 
s tak silně konfrontační akcí a ohz 
zase s prohlášeními SPZ (především 
s prohlášením o vysokém standartu 
chovu hospodářských zvířat v ČR (to 
je zřejmě věta vytržená z celku, něco 
se do zpráv dostane a něco ne)) a jim 

spřátelené SVS. Podotýkám, že tyto 
řádky uvádíme jen jako reálný příklad. 
Respektujeme jiný způsob práce SPZ 
a věříme, že chtějí být opravdu ku 
pomoci. Jiná věc jsou naše rozdílné 
názory.

U zpráv (platí pro všechna média) se 
musíte smířit s tím, že vy je nebudete 
interpretovat. Neurčíte kolik toho 
zazní z toho, co řeknete a mnohdy 
ani v jakém kontextu. Nejdříve se 
objeví moderátor nebo moderátorka 
a krátce řekne, co teď bude a někdy 
i jak to bude vypadat, potom reportér 
nebo reportérka řekne, co se stalo, dá 
prostor jedné straně, znovu si vezme 
slovo a řekne, jak se situace vyvíjí, 
dá prostor druhé straně, znovu si 
vezme slovo a buď celou záležitost 
uzavře nebo se někdo dočká ještě 
jedné věty. Celé se to stihne cca za 
minutu a něco. (2) Co si myslíte, že se 
z takových zpráv dozvíte?

Jsou to příliš mělké informace 
(především pokud to není oblast, ke 
které se média vrací, a to ochrana 
zvířat není). Jedna válcuje druhou 
ještě dříve než se ta první nadechne. 
Je jich tolik a střídají se v takovém 
tempu, že víme skoro nic o spoustě 
věcí. Je to systém nakousnutého a 
vyhozeného jablka.

Koně v Kašperských horách
V Respektu vyšel článek o situaci 
v Tužkové, kde byla na základě 
obvinění z týrání zvířat zabavena 
zvířata a udělena 400 tis. pokuta (kdo 
zná práci veterinárních správ, musí 
se divit rychlosti i razanci zákroku 
a čuchat čertovinu). V textu bylo 
citováno i vyjádření ohz (byli/y jsme 
na šetření v Tužkové už v lednu 2003) 
stylem jako bychom byli/y nadšeni/y 
z toho jakým způsobem „majitelka“ 
zvířata držela, ale tak to není. 

Upozornil jsem, že můžeme hodnotit 
jen stav zvířat, která jsme viděli/y a 
to byli/y koně venku v ohradě, uvnitř 
objektu jsme nebyli/y, dvě zvířata 
měla nádory (doporučili/y jsme 
konzultovat s veterinářem), jinak srst, 
zuby, kopyta, všechno v pořádku, na 
dvorku měla dvě kobyly, 14 a 21 let, 
jedna z nich byla slepá, ale chodily 
volně a s jistotou, slepá si sama 
chodila do valníku pro seno. Jenže 
stará zvířata už dnes moc lidí nezná a 
tak je považují za zubožené a týrané. 
Hloupost. Srovnejte 70letou babičku 
s 20letou ženou. Problém je, že i takto 
stará zvířata „majitelka“ připouštěla. 
Podle vlastních slov držela jeden čas 
ve společném prostoru neodrohovaný 
dobytek a koně, a stalo se, že kvůli 
tomu došlo i ke krvavému konfliktu. 
Celkově to ale vypadalo lépe, než 
spousta „chovů“, které známe. 
V článku zaznělo pouze to, co bylo 
„majitelce“ ku prospěchu. Jakoby ani 
nebyly jiné barvy než černá a bílá. (3)

Závěr
Uvedenými příklady chceme 
upozornit, že média dělají lidé s 
chybami v rámci svých schopností, 
vědomostí a sympatií, že jde i o 
prodejnost, a někdy o prodejnost 
především, že více než po pravdě 
se mnohdy ptají po příběhu. Myslete 
na to, až si zapnete TV nebo otevřete 
papír.

(1) Reportáž ohz o této akci je 
součástí filmu „Zvířata nejsou zboží“, 
takže pokud jste „Reportéry ČT“ 
viděli/y, máte možnost srovnání.
(2) Blíže např. Roman Bajan:Techniky 
public relations aneb Jak pracovat 
s médii, Management Press, 2003
(3) Fotodokumentace z Kašperských 
hor na http://www.ohz.cz/Aktivity/
medialnitrenink.html 

Kdesi v horách prý už 5 let běhá stádo dobytka. My viděli/y 
jenom koně, ale jestli tam ten dobytek je a rodí se a umírá a žije 
5 let, držíme palce jemu a nikoli lidem z vesnice. Citujeme místní 
prodavačku: „Chudinky, přece patří do chléva a hezky přivázat.“

Podle veterináře jsou nádory způsobeny místními 
podmínkami. Pokoušeli/y se je léčit, ale pokaždé 
se objeví znovu. Jinak byly koně v pořádku. Silná 
zvířata s hustou, lesklou srstí, celkem zdravými 
zuby, ošetřovanými kopyty.



Extrémizmus jako plán a praxe
Koncem října na mezinárodním drůbežářském sabatu „Drůbež 2004“ v Brně (poněkud paradoxně se sešli/y v hotelu 
„Myslivna“) zazněla věta dobře dokumentující extremizmus stoupenců a stoupenkyň „živočišné výroby“. Paul Gittins 
z USA prohlásil ve vztahu k době výkrmu brojlerových kuřat, že „musí být jako sprint, nikoliv jako maratón“.(1) 
Zároveň vyjádřil naději, že „trh s drůbežím masem má velkou budoucnost“.(2) Ubohá ptáčata; nazvali/y je „zvířetem 
budoucnosti“.(3) Co horšího je mohlo potkat?

(MK)

V současné době, v závislosti na 
pohlaví kuřat, je základní délka 
výkrmu 6 týdnů, kdy kuřata dosahují 
hmotnosti 1,8 až 2,2 kg. V roce 1972 
dosahovala za 8 týdnů váhy 1,3 až 
1,7 kg.(4). (Vykrmují se také kuřata 
do váhy 2,5 až 3 kg, kdy výkrm trvá 
49 až 55 dnů a kuřata s hmotností 
převyšující 3 kg, která zůstávají ve 
výkrmu 63 až 84 dnů.).

Za neúměrně rychlý růst platí brojleři 
poruchami ve stavbě těla jako jsou 
např. zdeformované končetiny někdy 
až znemožňující pohyb. Ptáci táhnou 
postiženou končetinu za sebou nebo 
podél těla, někdy se posunují za 
pomoci křídel, asi jako kdyby veslovali. 
Nedostatečná hygiena v halách, 
mokrá nebo hnijící podestýlka 
v kombinaci s pohybovým omezením, 
které nutí kuřata k dlouhému sezení, 
způsobují vředy na nohou a hrudi, 
proleženiny apod. Cílená destrukce 
zvířat alias šlechtitelské úsilí má na 
vině i dýchací a srdeční problémy. 

Drůbež může žít i sedm let, místo 
toho mnohdy umírají např. v důsledku 
selhání srdeční činnosti ještě dříve 
než je v 6ti týdnech odvezou na jatky. 
Co chtějí dosáhnout? Aby se rodily 
hromádky neopeřeného masa bez 
kostí?

Rezervy se spatřují také u prasnic, 
které jsou vnímány jako vrhačky 
selat. V jednom „vrhu“ je to 10 
až 16 selat; to znamená více než 
má prasnice funkčních struků, a 
za rok prasnice (je-li z pohledu 
svých parazitů a parazitek kvalitní 
reprodukční jednotkou) „vrhne“ 2 až 

2,5x. Od jednoho porodu do druhého 
uplyne v průměru 155 až 160 dní. 
Do roku 2010 se pro dosažení 
konkurenceschopnosti „doporučuje 
25 a více odchovaných selat na 
prasnici za rok“.(5)

Snad nejlepší bude zacitovat nějakou 
perličku z odporné, promiňte odborné, 
promiňte odporné odborné literatury: 
„Na prasnici je zapotřebí nahlížet 
jako na základní výrobní prostředek, 
cílevědomě od ní získávat za co 
nejkratší období co nejvyšší počet 
životaschopných odstavených selat 
(asi 50) a využít ji do optimálního 
produkčního věku, což znamená 5 
až 6 vrhů.“ (6) Heslo v držení prasnic 
zní: Vrhni nebo zdechni. Jinými slovy; 
když prasnice nerodí nebo rodí málo, 
jde na jatky.

Čeho všeho jsou lidé schopni v rámci 
„živočišné výroby“, ukazuje na až 
takřka neuvěřitelnou míru necitelnosti. 
Upalování zobáků drůbeže, ucvikávání 
zoubků a ocásků selatům a jejich 
kastrace bez umrtvení (vzpomínám 
na jednu svou kamarádku, která 
studovala zemědělku a vyprávěla, jak 
jim ukazovali/y jak správně kastrovat 
a cvikat ocásky a jak spolužáci a 
spolužačky za obecného veselí 
po sobě těmito ocásky házeli/y), 
řezání uší nestandardním selatům, 
odrohování skotu, uřezávání ocasů 
u dobytka, aby nezavazel a jeden 
čas se dokonce telatům amputovaly 
jazyky, aby se zabránilo „rolování 
jazyka, vzájemnému cucání na 
jazyku, olizování předmětů, a dokonce 
i čištění srsti“.(7)

Do budoucna hledí lidé parazitující 
na bolesti a smrti tzv. hospodářských 
zvířat většinou s nadějí. Očekávají 
další růst. Nikoli v počtu zvířat, ale 
v jejich vyšší „užitkovosti“. Více a 
rychleji růst, rodit a umírat. Pro dobro 
tzv. hospodářských zvířat nezbývá 
než doufat, že zůstane jen u přání.

1) Petr Hynek: Trh s drůbežím 
masem má velkou budoucnost, říkají 
drůbežáři, Agrární obzor 21,22/2004
2) Petr Hynek: Trh s drůbežím 
masem má velkou budoucnost, říkají 
drůbežáři, Agrární obzor 21,22/2004
3) Petr Hynek: Trh s drůbežím 
masem má velkou budoucnost, říkají 
drůbežáři, Agrární obzor 21,22/2004
4) Alois Derka: Zootechnika pro 2. 
ročník střední průmyslové školy 
potravinářské technologie, SNTL, 
1972
5) Martin Jedlička: O trh v Evropě se 
musíme poprat, Zemědělec 49/2004
6) D.Ochodnický - J.Poltárský: Ovce, 
kozy a prasata, Príroda, 2003
7) John Webster: Welfare: životní 
pohoda zvířat, Nadace na ochranu 
zvířat, 1999

V záři 2003 jsme v Brně vystavili/y 
uhynulá těla brojlerů. Přes silný zápach 
a hejna much, se našli/y
kolemjdoucí, které jsme zaujali/y natolik, 
že se ptali/y po ceně

Tohle selátko nevyhovuje normě.
Pro snadnou rozpoznatelnost mu 
uřízli/y kus ucha. Běžná praxe.
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Rešerše: Vepřo, knedlo, zelo

Na jedné zemědělské výstavě 
jsem fotil chovné kance 
spokojeně chrápající v čisté 
slámě. Možná mezi nimi byl i táta 
od prasat na těchto fotografi ích. 
Malý, asi sedmiletý chlapec, 
k nim přiběhl, za sebou vlekl 
maminku, a volal; „Mámo, vepřo, 
knedlo, zelo!“ Bystrý klučina, 
hned věděl o co jde. O žrádlo. Na 
fotografi ích z jednoho z mnoha 
velkokoncentračních táborů pro 
výkrm tzv. jatečných prasat, 
které ponecháme bez dalšího 
komentáře, se můžete podívat, jak 
si žije žrádlo v ČR. A až půjdete 
kolem některé té bílé rakve na 
kraji vesnice a ve vzduchu ucítíte 
smrad, vzpomeňte si na ně.

(MK)

14 / ohz 2005



 ohz 2005 / 15



   Tak narvaní v kádi až srdce se vzpírá.   Tak narvaní v kádi až srdce se vzpírá.
Jsou Vánoční hřbitovy jen hladina klidná.Jsou Vánoční hřbitovy jen hladina klidná.
Vnitřnosti do kýble, do kanálu barva,Vnitřnosti do kýble, do kanálu barva,
jaká je cena českého kapra?

70 Kč za kilo masa, 10 za zabití70 Kč za kilo masa, 10 za zabití
a 5 igelitová taška.
                                             (MK)                                             (MK)                                             (MK)                                             (MK)

A nebuďte jen kolemjdoucí.

Příliš mnoho ryb v kádi znamená jejich dušení, 
nedostatečné proudění vody, následkem je špatné 
okysličování vody a zase dušení.

Kdyby Vánoce byly oslavou Božího zrodu,
museli by kapři nenávidět Boha. 

Nekupujte kapry. Je to jediný způsob jak zastavit tuhle 
zbytečnou hrůzu.
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Veselá kráva 

Realitou držení dobytka v ČR jsou neuklizené stáje, nevhodné teploty a vlhkost vzduchu ve stáji, špatné větrání, 
špinavá zvířata, špatná hygiena obecně (špinavé krmné žlaby, vědra, porodní provázky apod.), řetězy zarostlé v mase, 
žádná voda nebo voda stará i několik dnů, zkrmování prošlého krmiva, špatná péče o paznehty, špatná péče o těhotné 
krávy nebo krávy po porodu i o narozená telata. Bezesporu tím největším problémem ve stájích (platí to obecně o držení 
jakýchkoli tzv. hospodářských zvířat) je provozní slepota, kdy zemědělec problém vidí, ale neřeší, ať už z ekonomických 
nebo jiných důvodů, tak dlouho až jej přestane vnímat nebo jej sice vnímá, ale je mu to jedno. 

 (MK)

Denně končí na jatkách v ČR násilným 
způsobem asi 1000 životů dospělého 
skotu, z toho zhruba 800 jsou tzv. 
mléčné krávy. Dalších 100 jich každý 
den zemře zemědělcům v chlévech. 
Úhyn telat v roce 1970 byl 7 %, 
v roce 1982 4,4 %, v loňském roce 
10,3 %, to znamená, že z celkového 
počtu bezmála 600 000 (558 407) 
v loňském roce narozených telat 
jich zemřelo skoro 60 000 (59 801). 
(Přečtěte si tento odstavec, prosím, 
ještě jednou. Je to hodně čísel, ale za 
každým je zničený život.)

Větší podíl mrtvě narozených nebo 
krátce po porodu zemřelých telat 
je u prvotelek, zde nezbývá než se 
ptát zda by se neměla posunout tzv. 
chovatelská zralost, kdy jsou poprvé 
znásilněné a oplodněné. V současné 
době je to většinou v jejich 20.-21. 
měsíci života. Mezi 2. a 3. měsícem 
(samozřejmě jsou tu odchylky dolů i 
nahoru) po porodu je kráva oplodněna 
znovu. Musí zvládnout dvojí zátěž. 
Kromě tvorby mléka i výživu plodu. 
Důvod tohoto postupu je jednoduchý. 
Peníze. Kdyby se mělo čekat až 
krávě skončí laktační období (norma 
je 305 dnů) a teprve potom by došlo 
k dalšímu oplodnění (těhotenství 
trvá 285 dnů), zvýšily by se výrobní 
náklady mléka. Za dobrý výsledek se 
považuje 380 dní mezi dvěma porody. 

Takovou zátěž nemohou krávy 
zvládnout dlouhodobě ani za podpory 
supervýživných směsí a různých 
drog, kterými jsou dopovány. Jenže 
více telat a více mléka znamená více 
zisku, tak proč na ně brát ohledy?

Jestli je v tom kterém chlévu 
něco špatně, můžete poznat i 
bez drahých přístrojů na měření 
vlhkosti vzduchu nebo analýz moči 
zvířat. A nepotřebujete ani střední 
nebo vysokou zemědělskou školu. 
Stačí se např. podívat jak zvířata 
dýchají; dýchají-li otevřenými ústy, 
stahují-li se (v případě volného 
ustájení) k východům ze stáje nebo 
k ventilátorům, víte, že je ve stáji 
problém s čerstvým vzduchem a 
protože krávy potřebují ke zdravému 
životu čerstvý vzduch stejně jako 
vy, můžete např. právě zde hledat 
příčiny mnoha zdravotních problémů 
negativně ovlivňujících kvalitu života 
zvířat. Špatné podmínky ve stájovém 
prostředí (mnohdy jediném životním 
prostoru zvířat) poznáte i z velkého 
množství pavučin (nedostatečné 
větrání), rezavých kovových částí 
nebo map na zdi (nadměrná vlhkost).

Mnohé vám napoví prostý zdravý 
rozum; krávy patří na trávu a měkkou 
půdu, jsou na ni stavěny fyzicky, a 
nikoli na beton, proto i dlouhodobé 

držení krav na betonu lze hodnotit jako 
jejich týrání. Na spaní a odpočinek 
potřebují také měkkou „postel“, 
kterou jsou schopny si vytvarovat 
podle svého těla a několikrát za den 
se zvedat a ulehat na beton není 
pro krávy žádná radost. Zkuste je při 
tom někdy pozorovat, tu několik set 
kilogramů těžkou váhu padající na 
kolena z výšky 60-80 cm na tvrdou, 
nepoddajnou podlahu a pro představu 
si to sami zkuste. Prudce padněte na 
kolena a nemusí to být beton, abyste 
pochopili/y o čem mluvím.

Hodně se dá poznat i ze zranění 
zvířat; z odřenin na bocích, kohoutku, 
různých zhmožděnin apod., jsou-li 
časté a na více zvířatech, můžeme 
usuzovat, že se krávy v některých 
místech, kde se pohybují, musí o 
něco dřít nebo o něco narážet. 

Z hlediska životních podmínek je 
v mléčné produkci skryto více utrpení 
než v produkci masné. To co jsou 
nuceny tzv. mléčné krávy prožívat 
než skončí v asanačním podniku 
(když to nezvládnou) nebo na 
jatkách (když to zvládnou) je prostě 
šílené. A nepotřebujeme-li ke svému 
životu jíst dobytek a pít mléko, tak i 
neomluvitelné.

Zvířata jsou ničená zásahy do svých 
organismů natolik, že bez drog by jich  
většina už ani nebyla schopna přežití.

Taky se Vás ve škole ptala učitelka, co dává kráva a vy jste říkali/y, že 
maso, mléko, kůži? Veliká lež. Kráva nedává nic. Všechno se jí bere. 
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Nadpis tohoto článku je parafrází 
věty z dopisu indiánského náčelníka 
Seattla, který před více jak 140 lety 
napsal prezidentovi USA Franklinovi 
Piercovi:“…jak může být kouřící 
železný kůň důležitější než buvol?“ 
Stejně se můžeme ptát i my všech, 
kdo profi tují z testování kosmetiky 
na zvířatech: Jak může být rtěnka 
důležitější než králík? Jak může mít 
šampón větší hodnotu než potkan? 
                                                   (MK)

Začátkem prosince 2004 prošel 
v poslanecké sněmovně prvním 
čtením novelizovaný Zákon 
(jakoby) o ochraně veřejného 
zdraví a v něm několik vět fakticky 
upravujících a měnících Zákon 
(jakoby) na ochranu zvířat, 
konkrétně § 15, odst. 6: Provádět 
na zvířatech pokusy za 
účelem vývoje nebo zkoušení  
kosmetických látek a přípravků 
je zakázáno.(1) Důležitá je 
především věta „otevírající 
zadní vrátka“ pro testování: 
…vyskytnou-li se vážné obavy 
o bezpečnost dosavadních 
ingrediencí kosmetického 
průmyslu. (2) Vzhledem 
k mnohdy velmi agresivním, ale 
i jinak nebezpečným látkám, jimž 
většina kosmetických fi rem ve 
svých výrobcích holduje, jsou to 
spíše vrata větší než samotný 
dům.

Většina kosmetických výrobků je 
doslova narvaná různými látkami 
způsobujícími alergické a toxické 
reakce. To se týká nejen základních 
surovin, ale i konzervačních, 
stabilizačních, emulgačních, 
barvicích a vonných přísad. Např. 
PVP/VA COPOLYMER může 
působit jako antigen v plicích 
senzitivních lidí (3), pro dobrou 
pěnivost šampónů se používá 
SODIUM LAURYL SULFATE, který 
může být příčinnou podráždění 
očí, kožní vyrážky, vypadávání 
vlasů, šupinatění kůže, lupů a 
alergických reakcí (4), syntetické 
vůně mohou způsobovat bolesti 
hlavy, závratě, vyrážky, kašel, 
zvracení apod. (5). 

V březnu 2004 protestovali/y 
Greenpeace před prodejnou 
fy. ROSSMAN ve snaze 
upozornit na používání MGDN 
(methyldibromo glutaronitril), 
silného kontaktního alergenu, 
používaného v kosmetice jako 
konzervant. MGDN je sice od 

září 2003 direktivou EU zakázáno 
používat v kosmetice jako 
konzervant, ale byznysmeni a 
byznysmeny si dokázali/y vyjednat 
přechodné období do září 2005. 
(6) Obhajobou kosmetického 
průmyslu je, že látky jsou pouze 
v malém množství a silně ředěné, 
ale to asi senzitivnějším lidem 
moc nepomůže a možné negativní 
dopady na jejich dlouhodobé 
používání a nepředvídatelné 
kombinace výrobků v nákupním 
košíku spotřebitelů a spotřebitelek 
jsou kapitolou sami o sobě.

Právě používání takových látek, 
a možné komplikace plynoucí 
z jejich používání, zároveň se 
snahou o stále nové kombinace, 
protože výrobky musí rotovat, 
jsou jedním z důvodů pro pokusy 
na zvířatech v kosmetice. Nový 
šampón pění ještě více a ještě 
lépe odstraňuje lupy a s novou 
zubní pastou dosáhnete ještě 
lepší bělost chrupu. No, nekupte 
to! Vyžrané králičí oči při Draizeho 
testu jsou laciné alibi. Říkáte, že 
náš výrobek poškodil Vaše zdraví? 
Udělali/y jsme všechno, co je 
v našich (zkurvených) silách. Víte, 
kolik jsme té látky napumpovali/
y zvířatům do žaludků a kolik 
jejich kůže spálili/y? A pokusy na 
zvířatech jsou přece spolehlivá, 
vědecky uznávaná metoda. 

Chemické látky podléhají Zákonu 
o chemických látkách (7) a 
procházejí zkouškami, mimo 
jiné, i testy toxicity na zvířatech. 
Na tento zákon se kouzelníci a 
kouzelnice s mazáním a smradem 
občas odvolávají, ale už § 1 
odst. 2 uvedeného zákona říká, 
že se nevztahuje na kosmetické 
prostředky.

Orgány podle státu odpovědné 
za pokusy na zvířatech uvádí, 
že v ČR se žádná zvířata již 
několik let nepoužívají v testování 

kosmetiky, ale není to tak 
docela pravda. Mnohé látky se 
používají nejen v kosmetickém 
průmyslu, projdou tedy testy 
na jiné úrovni než se přidají do 
vlasových kondicionérů jako např. 
STEARALKONIUM CHLORIDE 
původně vyvinutý v textilním 
průmyslu jako změkčovadlo tkanin 
nebo ftaláty, používané k měkčení 
PVC, melouchaří v šampónech 
a lacích na nehty. Ftaláty jsou 
umělé hormony, reagují s lidskou 
DNA a nikdo přesně neví jak a co 
všechno mohou způsobit.

Ale zpět k novelizaci Zákona 
o veřejném zdraví. Mluvčí MZ 
Čarná uvedla, že směrnice musí 
být přijata, protože: „Pokud by tak 
nestalo, mohli bychom být vnímáni 
jako země, která vytváří nerovné 
podmínky výrobcům kosmetických 
prostředků.“ (8) Za pozornost 
stojí výrok předsedy Ústřední 
komise (jakoby) na ochranu zvířat 
Richarda Sovjaka, který v této 
souvislosti řekl: „Přece nebudeme 
napomáhat k tomu, aby byli čeští 
výrobci znevýhodňováni na trhu.“ 
(9) V Ústřední komisi mají tedy 
jasno. Rtěnka je důležitější než 
králík. 

Všichni se odvolávají na EU. 
Příznivci a příznivkyně i odpůrci 
a odpůrkyně. Kvůli normám 
EU musíme testovat, nesmíme 
testovat, neměli bychom testovat 
a pro jistotu bychom měli testovat. 
Jak to tedy je?

Testování kosmetiky je upravováno 
evropskou logistikou od roku 
1976 (9). Je vypracován časový 
plán, který má v několika fázích 
směřovat k zákazu testování 
kosmetiky na zvířatech v EU. Tato 
představa byla poprvé vyjádřena 
6. dodatkem v roce 1993. Netýká 
se pouze zákazu testování, 
ale i zákazu prodeje testované 
kosmetiky v EU. 

Nadpis tohoto článku je parafrází 
věty z dopisu indiánského náčelníka 
Seattla, který před více jak 140 lety 
napsal prezidentovi USA Franklinovi 
Piercovi:“…jak může být kouřící 
železný kůň důležitější než buvol?“ 
Stejně se můžeme ptát i my všech, 
kdo profi tují z testování kosmetiky 
na zvířatech: Jak může být rtěnka 
důležitější než králík? Jak může mít 
šampón větší hodnotu než potkan? 
                                                   (MK)

Jak může být rtěnka důležitější než králík?
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To je velice důležité, protože jinak 
by kosmetické firmy přesunuly 
testování do zemí mimo EU a nic 
by se nevyřešilo. Dokonce by to 
mohlo být ještě horší. Mohlo by se 
jednat o země s mnohem horšími 
podmínkami v ochraně zvířat. 
Proto tyto dva kroky musí probíhat 
současně ve vzájemné podpoře.

Vzhledem k tomu, že základem 
EU je byznys a byrokracie, je 
situace podobná jako v případě 
transportů nebo bateriových klecí. 
Silný tlak skupin profitujících 
z týrání a zabíjení zvířat v rámci 
testování kosmetiky, a vivisekce 
obecně, je příčinou neustálých 
změn, dodatků, výjimek apod. 
Např. zákaz uvádění výrobků 
testovaných na zvířatech v EU 
měl být nejprve v platnosti od 
1.1.1998, ale byl odsunut na 
30.6. 2000, potom na 30.6. 
2002, v současnosti se mluví o 
dvoustupňovém zákazu v roce 
2009 a 2013.

Tento zákaz je mnohem důležitější 
než jen zákaz samotných pokusů, 
a měli/y bychom mu věnovat 
větší pozornost, protože v sobě 
jejich zákaz zahrnuje a zároveň 

znemožňuje prodej kosmetiky 
otestované mimo EU ve státech 
EU. (10) 

Z evropských zemí jsou největšími 
oponenty těchto zákazů Itálie a 
především Francie, ta dokonce 
podala žalobu, směrnici napadla 
a požaduje, z technických a 
právních důvodů (no jistě, že o 
nic jiného nejde), její zrušení. 
S podobnou žalobou přišla i 
European Federation for Cosmetic 
Ingredients, která zastupuje 70 
kosmetických firem ze Švýcarska, 
Belgie, Francie, Německa a Itálie. 
(11) Takže vyhráno není ani 
zdaleka.

Tím základním je samozřejmě 
spotřebitelský bojkot, tedy 
odmítnutí kosmetiky testované na 
zvířatech a vyhledávání normálních 
kosmetických výrobků. Nejlepším 
řešením je zřejmě podívat se do 
seznamu na webových stránkách 
BUAV (British Union for the 
Abolition of Vivisection) a ECEAE 
(European Coalition to End Animal 
Exeriments), kde jsou firmy hlásící 
se k HCS (Humane Cosmetics 
Standard), v současné době 
nejpropracovanější metodice jak, 

co nejvíce omezit utrpení zvířat 
v kosmetickém průmyslu. (12) 

(1) Zákon č. 246/1992 Sb.
(2) citováno podle časopisu Týden 
52-53/2004 z 20.12.2004, Miroslav 
Korecký: Králíčci v ohrožení 
(3) http://www.doktorka.cz/
r u n / r e d s y s / k o s m e t i k a /
r-art.asp?id=5&tmp=1 , Deset 
syntetických kosmetických přísad, 
kterých byste se měli vyvarovat
(4) tamtéž
(5) tamtéž
(6) více na http://
www.greenpeace.cz 
(7) Zákon č. 356/2003 Sb.
(8) Respekt 3.- 9.1. 2005, Jan 
Kovařík: Skvělé rtěnky pro krysy
(9)76/768/EEC
(10) více na http://www.ohz.cz/
Zpravy/kosmetikeu.html 
(11) http://www.integrace.cz/
i n teg race / f ran_sekce / f ran_
zobraz_kalendarium.asp?id=54 , 
s odvoláním na The Guardian
(12) http://www.eceae.org/
deutsch/hcs.html , http://
www.eceae.org/english/hcs.html

Kosmetika testovaná na zvířatech? Co to znamená?

Určení jedovatosti při krátkodobém 
použití (akutní toxicita)
30 krys dostane substanci přes 
žaludeční sondu. Vždy podle 
druhu a množství podané látky se 
zvířata svíjí hodiny v křečích, trpí 
průjmem, horečkou, zimnicí nebo 
ochrnutím.

Určení jedovatosti při dlouhodobém 
používání (chronická toxicita)
30ti až 80ti hlodavcům nebo psům 
je pravidelně po několik týdnů 
podávána testovací substance v 
malé dávce. 

Kožní dráždivost (Test kožní 
iritace)
Testovací substance se nanese 
nejméně třem králíkům na 
vyholenou kůži. Pokud působí 
substance na kůži dráždivě, 
vznikají bolestivé záněty. 

Dráždivost očí / sliznice (draize 
test)
Testovací substance se nakape 
nejméně třem králíkům do očí. 
Následně se pozorují poškození: 
vždy podle druhu a dávkování látky 
může dojít k bolestivým zánětům a 
těžkým poleptáním oka. 

Test kožní alergie (kontaktní 
alergie)
Nejméně 20ti morčatům se vstříkne 
testovací substance do kůže, aby 
se stimuloval imunitní systém 

zvířat. Pokud vyvolává testovací 
substance při opětovném kontaktu 
alergické reakce, tak dochází k 
bolestivým zánětům kůže. 

Poškození dědičné výbavy (test 
mutagentity)
Testovací substance se vstříkne 
10ti až 100 myším, krysám nebo 
křečkům. Už krátce po injekci se 
zvířata zabijí, aby se zkoumaly 
jejich buňky (např. kostního 
morku) na změny dědičné výbavy 
(DNA).

Škodlivý účinek slunečním 
zářením (fototoxicita)
Testování se provádí na krysách 
nebo morčatech a hodně se 
podobá testu na kožní alergii. 
Látka se vstříkne do kůže. Při 
následném ozařování UVA 
světlem vězí zvířata hodiny v 
úzkých umělohmotných rourkách, 
ve kterých se nemohou hýbat. 

Test kožní absorpce
Testovací substance se nanáší 
krysám na kůži. Zvířata se drží 
izolovaně v takzvanných klecích 
látkové výměny. Vzorky moči, 
výkalů a eventuálně i krve zvířat se 
zkoumají na přítomnost testovací 
substance.

Rakovinotvorné vlastnosti 
(kancerogenita)
Testovací substance se podává 

400 krysám nebo myším. Zkoumá 
se, zda se u zvířat vyvinou 
nádory.

Účinky poškozující plodnost 
(reprodukční toxikologie)
Na krysách a myších se testuje, 
jestli se objevují poškození vajíček 
a/nebo spermií, které vedou ke 
snížené plodnosti.

Účinek poškozující plod/zárodek 
(teratogenita)
Substance se podává 48 až 80ti 
březím krysám nebo králíkům. 
Zvířata se v různých stupních 
březosti zabíjí, aby se posoudilo, 
jestli látka poškozuje samici 
a/nebo ovlivňuje normální vývoj 
plodů. U teratogenních substancí 
dochází k znetvořením nebo 
potratům.

Zdroj: http://www.tierrechte.de/
p200060001000x1003.html
(celý text v češtině i německém 
originále na http://www.ohz.cz/Zpravy/
kosmetikeu.html)

Překlad: (ZS), (ML)
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Kristýnka: bolavý happy end
Dnes, skoro po osmi měsících, co je Kristýnka v péči ohz, má lesklou srst, kůži bez parazitů, dostatek kvalitního krmiva 
i pohlazení. Problémem zůstává stav předních končetin. Zničené klouby, šlachy, kopyta. Po prodělaném těžkém 
zchvácení kopyt budeme muset měnit ortopedické kování v průměru 1x za 2 měsíce. Pro nás to znamená pár hodin 
času a 2 500 Kč, pro ni, zřejmě, nepříliš radostný prožitek. Zároveň musíme zhodnotit její stav. Jak velká je její bolest? 
To, že je zmrzačená neznamená, že není v pohodě. Nemusíme střílet chromé jen proto, že se belhají. Snad bude na 
jaře, až paní Zima odejde, lépe.

(MK)
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Odstraňování přerostlé rohoviny kopyta.

Zjišťování velikosti a tvaru kopyta. Destička se upevní ze spodu 
kopyta a bude bránit jeho obroušení o zem i obroušení pryže a 
zároveň bude Kristýnce pomáhat držet rovný postoj a nepřetěžovat 
šlachy a klouby.

Do destičky se navrtaly otvory a vyplnily 
pryží a stejně i vnitřek kopyta.

Poslední úpravy.

Kování trvala cca 2 hodiny. 

Tak, a Kristýnka může aspoň trochu chodit. 
Snad budeme schopni/y pomoci více.



Setkání ohz
Poslední víkend v listopadu proběhlo v tomto roce již druhé setkání členů a příznivců spolku ohz. Většina přátel se 
sjela už v pátek, zbytek dorazil v sobotu dopoledne. Základ tvořily skupinky členů a aktivistů, které se akcí ohz účastní 
pravidelně, ale i tentokrát jsme mohli přivítat i několik nových tváří, které přijely z různých konců republiky. Zájem o naše 
setkáni a potřeba kontaktu se stejně smýšlejícími roste. O víkendu se nás sešlo téměř 40.

(MF)

Během celého pobytu na chatě v 
Jeseníkách pro nás vařil „náš“ kuchař 
Forest chutné veganské pokrmy, 
nechyběly také tradičně výborné 
veganské dorty z Moravy. Skupinka z 
Bleeding Earth překvapila s domácím 
makovníkem, který upekla podle 
„hrnečkového“ receptu, hrníčky a 
pekáče přivezli s sebou. V pátek 
se po společné večeři rozjely první 
zajímavé diskuse na téma práva 
zvířat, veganství apod.

V sobotu jsme promítali nový 
videodokument ohz „Zvířata nejsou 
zboží“ a také pořady „Chcete mě?“, 
natočené ve spolupráci s ohz. Přítomni 
byli také přátelé, kteří se starají/starali 
o naše zachráněná zvířátka (slepičky 
z Černuce, kterých je teď bohužel už 
jen 11 a selátko Mášenka). Pozvaný 
host, Dr. Franz Plank z Rakouska, 
který měl představit jeho organizaci 
Animal Spirit, který mimo jiných 
aktivit pečuje o zachráněná tzv. 
hospodářská zvířata, nemohl přijet, 
protože se aktuálně zabývá koňskými 
trhy a na tento víkend měl ohledně 
těchto důležitý termín.
 
Večer patřil „ostřejším“ 
videodokumentům jako reportáže 
z laboratoří Covance, reportáže 
známého kameramana z Německa 
K a r r e m a n n a 
apod. Noc 
ze soboty na 
neděli byla 
rušná. Diskuse 
nebraly konce. 
Nad ránem se 
ještě stavěl 
„sněhulák“ před 
chatou. Během 
neděle se 
všichni pomalu 
rozjížděli do 
svých domovů.
 
Víkend utekl 
jako voda. Jako 
vždy vládla 
po celou dobu 
velmi přátelská 

atmosféra, vázaly se nove kontakty a 
několikrát jsem byli tázáni, kdy bude 
další setkání ohz.

Pro vaši informaci: tentokrát vybrané 
peníze za ubytování/stravu stačily 
pokrýt naše náklady spojené s 
pobytem na chatě, takže jsme poprvé 
nemuseli doplácet ze svého. Ještě 
jednou děkujeme také všem, kteří 
přispěli do naší pokladny dary na naši 
další práci pro zvířata.

Poslední dík patří všem, kteří během 
víkendu pomáhali s jeho organizaci. 
Už teď se těšíme na naše další 
setkání ohz.
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Marcela Frei  s nožem a úsměvem 
nad veganskými dorty.

Diskuze trvala několik hodin.

Nejsou důležité naše pocity, a to, jak moc chceme, aby si žila a byla v radosti, 
ale to, jestli tvoje bolest nežere příliš mnoho tvého života a radosti. Říkají, že 
taková zvířata se ani nemají zachraňovat a já ani nevím, jestli mám brečet 
nebo svírat pěsti.



2.9.2004 vychází v rakouském 
časopise „NEWS“ čtyřstránková 
reportáž o mezinárodních 
transportech tzv. hospodářských 
zvířat. V článku se píše i o aktivitách 
ohz a součástí jsou i fotografie 
ohz.

V sobotu 11.9.2004 zorganizovali 
příznivci a aktivisté ohz Benefit 
Fest ve Lhotce u Tečovic nedaleko 
Zlína. Nádherná muzika, roztančení 
lidé, dekadentní divadlo Beruška, 
veganské občerstvení, zálohované 
umělohmotné kelímky a informační 
stánek ohz se ukázali jako dobré 
spojení. V podvečer jsme promítli 
několik filmů z produkce ohz a film 
natočený tajně ve vivisekční laboratoři 
COVANCE. Poté se promítali filmy 
s lidskoprávní tematikou poskytnuté 
organizací „Člověk v tísni“. Děkujeme 
našemu členu Filipovi Vaňkovi za 
organizaci benefitu a stejně i všem 
ostatním, kteří se na organizaci 
podíleli. Celková vydělaná částka (8 
000 Kč) bude použita v rámci další 
práce ohz.

17.9.2004 zabouřila Novou Pakou 
Animal Rights párty, jejíž výtěžek 
byl rovným dílem rozdělený mezi 
ohz a „Jídlo místo zbraní HK“. Na 
akci hráli TOSTAKI (emo-core, 
HK), SKA´n´DAAL (ska-funky, HK) 
a SATIRA REGULA (metalický 
emo-core, Jičín). Akce byla v klubu 
„Klaxon“ a hudba byla doplněna 
promítnutím filmu „Bowling for 
Columbine“  a filmy z produkce ohz. 
Za organizaci akce děkujeme našemu 
členu Vladimíru „Džimovi“ Petrovi. 

V sobotu 25.9.2004 se lidé 
nesouhlasící s držením, týráním a 
zabíjením tzv. kožešinových zvířat 
sešli na farmě ve Vítějevsi. Více na 
str. 6 - 7.

26.9.2004 byla v pořadu ČT 
„Reportéři ČT“ odvysílána reportáž 
o akci ve Vítějevsi. 

Od října 2004 používá ohz nové 
logo. Grafický návrh zpracovalo 
Studio IDEAL v Brně. Zároveň si vzali 
na starost i novou grafiku Zpravodaje 
ohz, kterou u č. 13 udělali zdarma. 
Děkujeme.

2.10.2004 se ohz zúčastnili Českého 
vegetariánského dne, který pořádala 
Česká společnost pro výživu a 
vegetariánství ve velkém sále Ústavu 
zemědělských a potravinářských 
informací na pražských Vinohradech. 
Na stánku ohz jsme nabízeli naše 
Zpravodaje (nová i starší čísla), 
letáky, původní film ohz „Vzpomínky 
na zvířecí koncentráky“ na VHS a CD 
a další materiály, veganské granule 
pro psy a kočky. Svou pozornost si 
získal také nový původní dokument 

ohz „Zvířata nejsou zboží“, který 
byl (ještě ve stadiu posledních 
úprav) k shlédnutí jak na stánku, tak 
později část z něj byla promítnuta 
ve velkém sále. Promítnuty byly tři 
filmy – „Veselé Velikonoce“, „Na 
konci s dechem“ a „Ekofarma U 
Rasa“. Následovala přednáška 
Michala Kolesára „Proč nepít 
mléko“, kde poukázal na negativní 
souvislosti spojené s konzumací 
mléčných výrobků z hlediska zvířat 
a na aktuální stav držení dobytka v 
ČR. Akci navštívilo více jak 250 lidí 
různého věku, lze ji tedy považovat 
za úspěšnou a těší nás, že jsme 
měli možnost se této akce zúčastnit. 
Závěrem bychom rádi poděkovali 
aktivistům a aktivistkám za pomoc u 
stánku a ČSVV za dobrou organizaci 
celé akce.

ohz vydává nový původní film ohz 
„Zvířata nejsou zboží“. 

Zorganizovali jsme rozsáhlou 
výpomoc v útulku „Zachraňte 
koně“. Martin Horák, starající se 
zde o zvířata, musel do nemocnice 
na operaci kýly. Déle jak měsíc 
jezdili aktivisté a aktivistky ohz 
uklízet stáje, čistit a krmit koně apod. 
Všechna práce byla samozřejmě 
bez finančního ohodnocení. Na naši 
výzvu reagovali i lidé mimo členskou 
základnu ohz. Všem jim děkujeme 
jménem svým i jménem občanského 
sdružení „Zachraňte koně“. Více na 
str. 8.

13.11.2004 byla v pražském kině 
Světozor přehlídka krátkých filmů 
„Anti - Film Fest“. Částí výtěžku 
z akce byla formou sponzorského 
daru podpořena práce ohz. Jednalo 
se o fotoaparát Nikon Coolpix SQ 
(3,1 Megapixels). Součástí Anti - 
Film Festu byla i projekce části filmu 
„Zvířata nejsou zboží“ a diskuse 
s návštěvníky a návštěvnicemi. 
Děkujeme všem z Provokátora za 
podporu. 

18.11.2004 vychází v týdeníku 
Reflex č. 47/2004 reportáž o 
rituálním zabíjení zvířat na 
jatkách, kdy se podle židovských 
a muslimských předpisů zabíjí 
zvířata bez předchozího omráčení. 
Děkujeme Michalovi Komárkovi nejen 
za to, že o tomto tématu napsal, ale 
také za přesnou citaci vyjádření ohz: 
„Nepochybuji, že po staletí bylo košer 
maso získáváno méně bolestným 
způsobem než v jiných kulturách, 
ale ani to už při dnešním stavu 
technologie není pravda. Občas se 
vynoří studie, která je klasifikuje jako 
humánnější než jiné vraždění, občas 
jiná studie, která je vidí jako mnohem 
trýznivější než jiné způsoby. Je také 
otázkou, jak zvíře žilo před tím, než 
mu při plném vědomí prořízli hrdlo. 

Většinou ve stejných podmínkách 
jako jiná zvířata. Takže košer je 
jenom smrt. A to je málo. 
Jsem přesvědčen, že shechita, tedy 
rituální zabíjení zvířat, není v souladu 
s hebrejskou kulturou směřující 
vzhůru, tedy k Bohu. Je to záležitost 
úpadku, koneckonců pojídání masa 
bylo podle biblických zdrojů povoleno 
až po potopě, v době hladu a bídy, a 
nelze s ním tuto dobu ani opustit. 
Nemyslím, že dnes je důvod se tohoto 
zvyku držet. Je to jako když jdete 
pouští, schováváte si láhev vody, 
šetříte s ní, pomalu upíjíte. A pak jste 
z pouště venku, vody je všude dost, 
ale vy si pořád schováváte svou láhev 
vody, šetříte s ní, pomalu upíjíte, 
a ještě z toho máte svátost. Je-li v 
protikladu s hebrejstvím konzumace 
krve, tedy něčeho, co nelze zcela 
z masa odstranit, je v protikladu k 
hebrejství i konzumace masa. Rituální 
prdy s řeznickým nožem ani nasolení 
masa je krve nezbaví. Žádné košer 
maso prostě neexistuje.“

V listopadu vychází CD „zabloudil 
a děti zeZemně“ CD je posvěceno 
logem ohz. V případě jeho nákupu 
přes ohz bude z prodejní ceny 160 Kč 
30 Kč pro ohz. 

26. - 28.11.2004 se v Jeseníkách 
uskutečnilo letos již druhé setkání 
ohz. Vice na str. 21.

6.12.2004 jsme v Olomouci v Centru 
Poznání v rámci BIOklubu Hnutí 
DUHA Olomouc promítli film „Zvířata 
nejsou zboží“ a poté diskutovali 
s asi desítkou lidí o životě tzv. 
hospodářských zvířat v ČR.

13.12.2004 - povídání a promítání v 
Rožnově pod Radhoštěm - ráno ve 
škole „Sedmikráska“, večer v klubu 
„Vrah“. V 8:00 jsme začali promítáním 
několika příběhů z původního filmu 
ohz „Zvířata nejsou zboží“ pro 6.-9. 
ročník základní školy „Sedmikráska“. 
Zúčastnilo se asi 50 dětí a takřka celý 
pedagogický sbor. Přednáška ohz se 
uskutečnila v rámci výuky dětí, kdy 
s nimi jejich učitelé a učitelky mluví 
o jídle a kromě jiného jim chtěli říct, 
že hovězí je kráva a jak vypadá život 
tzv. hospodářských zvířat. Přednáška 
trvala skoro 2 hodiny.
V 16:00 jsme pokračovali v 
rožnovském klubu „Vrah“. Zde jsme 
film „Zvířata nejsou zboží“ promítli 
celý. Diskuze trvala skoro do 22:00 
hodin. Děkujeme Martinovi Valáškovi 
za pozvání a zajištění přednášky.

18.12.2004 byl odvysílán 
zpravodajský pořad ČT Týden 
v regionech. Součástí byla i 
diskuze o zabíjení zvířat a jejich 
pojídání. Na dotazy moderátora 
odpovídal Michal Kolesár a Hana 
Líbrová, profesorka Masarykovy 
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univerzity v Brně. V krátkém šotu 
bylo s komentářem ohz odvysíláno 
několik záběrů z filmu ohz „Zvířata 
nejsou zboží“.

20.12.2004 ve Zlíně - předvánoční 
procházka kolem kádí s kapry. 
Pochod není věnován pouze kaprům, 
je celkovým připomenutím, že pro 
každého nejsou Vánoce svátky 
klidu a míru. Kromě konfrontace 
před jedním řeznictvím a následně 
s Městkou Policií proběhla akce 
v klidu. Prezident ohz a jedna členka 
ohz byly policií zjištěni a řezník 
oznámil, že na nás podá trestní 
oznámení pro porušení jeho lidských 
práv. Filmovali jsme a fotili jeho kšeft 
bez jeho povolení. Více na str. 16.

20.12.2004 v Praze - aktivisté a 
aktivistky ohz se snažili vysvětlit lidem 
kupujícím kapry, že to kapry bolí a, 
že je to bolet nemusí, když nebudou 
podporovat pochybný byznys 
s narvanými káděmi. Více na str. 16.

20.12.2004 v Děčíně - ohz společně 
se sdružením Free - mind  uspořádali 
podobnou akci jako v Praze. Před 
obch. domem TESCO se (pod 
dohledem Městské Policie) dostali do 
konfliktu se zástupkyní marketu, která 
dokonce hrozila vypočítáním ušlého 
zisku. Více na str. 16.

3.1.2005 vychází v týdeníku Respekt 
reportáž Jana Kovaříka o testování 
kosmetiky na zvířatech. Součástí 
textu je i vyjádření ohz.

4.1.2005 natáčení druhé části 
reportáže z Ekofarmy U Rasa 
pro „CHCETE MĚ?“, tentokrát o 
záchraně oslice Kristýnky.

10.1.2005 vychází v týdeníku 
Respekt reportáž Elišky Bártové o 
situaci v Tužkové (obvinění z týrání 
zvířata, jejich zabavení, a 400tis. 
Kč pokuty). Citováno je (trochu 
zkomoleně) i vyjádření ohz.

   Dekadentní divadlo Beruška na Benefit Festu ve Lhotce u Tečovic
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    Vegetariánský den v Praze byl velmi úspěšný. Na prvním foto promítání části filmu „Zvířata nejsou      
zboží“ v plném sále, na druhém stánek ohz v předsálí.



Listárna
Po shlédnutí ČT 1 dne 27. 9. 2004, 
jsem se rozhodla napsat tento e-mail. 
Jedná se o vaši akci u Ducháčkových 
ve Vítějevsi.

Váš jednosměrný, neobjektivní pohled 
na svět nás šokoval. Chápu, že týrání 
zvířat existuje, je velmi špatné a každý, 
kdo tak činí, by měl být potrestán a 
nadále by mu  mělo být znemožněno, 
tak dál činit. Děsí mě, jakou formou 
jste to předvedli. Takže dobrá 
myšlenka se ve vašem podání stává 
vůči lidem, zrovna tak hyenistickou, 
jako vám připadá  chování všech 
chovatelů hospodářských zvířat. 
Vaše zaslepená zlost, nekulturní 
projevy, neochota připustit, jiný než 
ten váš pohled na zvířata, lidi odrazuje 
věřit, že to myslíte s ochranou 
zvířat skutečně. Vaše razance, 
agresivita dostát vašim představám, 
mě nutí pouze k ironické myšlence.         
Člověk je živočich a neměl by ostatní 
zvířata hubit pro svůj užitek. Jděte 
nadat gepardům, že usmrcují gazely, 
vlastně všem šelmám. Draví ptáci, 
ještěři nemají zrovna milosrdné 
způsoby zabíjení svých objetí. 
Někteří vodní savci týrají mláďata 
tuleňů, to necháte bez povšimnutí? 
A co paraziti, kteří sajou krev nejen 
lidem, ale i těm hospodářským 
zvířatům a přenášejí smrtelné nemoci, 
při kterých se v bolestech a dlouho 
umírá.Co mravenci, kteří zotročují 
mšice? Běžte na ně s těmi svými 
vulgarismy a třeba vaše  nevkusné 
sebezviditelňování převrátí veškeré 
přírodní i lidské přirozenosti.

Zajímalo by mě jestli vy, jako 
absolutní ochránci zvířat jste někdy 
používali léky, masti atp. Ty se testují 
v mnoha případech na zvířatech, 
to samozřejmě jistě víte.Zda vše co 
vás obklopuje, co používáte nemá 
souvislost s absolutně žádnou částí  
usmrceného nebo využívaného 
zvířete, jestli budova ve které bydlíte, 
nebo do které chodíte nakupovat, 
nebo se bavit, nesouvisí s nějakým 
ublížením či omezením jiného 
živočišného druhu. Extrémní pohled 
se dá použít na všechny směry. Viz 
příspěvek o tom, jak vegetariáni svými 
choutky ubíjí organický život rostlin.

Buďte sebekritičtí a soustřeďte se 
na to, co má jaký původ, pátrejte po 
všech souvislostech. Poukazujte na 
špatné případy a řešte je. Jestli jste 
se seskupily pro tuto myšlenku a ne 
jen pro zoufalou touhu někam patřit a 
šokovat lidi.

                                                    J. R.                   

ohz: Především naše zlost nebyla 
zaslepená. Viděli/y jsme zbytečné 
utrpení a zbytečně odepsaná zvířata 
(nebo snad liščí nebo norčí kožich je 
nutnost pro přežití zimy?) a náš projev 

tomu odpovídal. Byť v této reportáži 
zkreslený. Zkuste někdy přijet na 
nějakou naši akci a přesvědčte se 
sama.

Máme jít nadat gepardům, dravým 
ptákům a různým parazitům. Jděte 
vy nadat těm, kteří se snaží pomáhat 
jiným. V nemoci, válce, při povodni 
nebo týrání. Ti podle Vás nejdou 
proti veškeré přírodní a lidské 
přirozenosti? Běžte jim říci, že se 
nevkusně zviditelňují. Nebo se snad 
můžeme rvát jen za to, co bolí lidi? 
A neházejte všechna zvířata do 
jednoho pytle. To, že gepard zabíjí 
gazely neznamená, že je to lidské. To, 
že kosatky si drsně pohrávají s tuleni 
neznamená, že je to v pořádku, když 
to dělají i lidé. Atd., atd. Myslete.

V žádném případě nežijeme (my 
absolutní ochránci zvířat, jak nás 
nazýváte, i když to je rozměr, který je 
mi cizí) v prostředí, kde není nic, co 
nemá souvislost s absolutně žádnou 
částí usmrceného nebo využívaného 
zvířete, v budově ve které bydlíme, 
nebo do které chodíme nakupovat, 
nebo se bavit, nesouvisející s nějakým 
ublížením či omezením jiného 
živočišného druhu. Ale snažíme se 
prostor bez zbytečného utrpení jiných 
aktivně rozšiřovat. Co děláte vy?

Píšete, že vegetariáni svými 
choutkami ubíjí organický život rostlin. 
Máte pro sebe divnou obhajobu a pro 
nás divné obvinění. Co jedí zvířata, 
která jíte? Prasata, krávy, drůbež, 
koně atd. atd.? Převážně rostlinnou 
stravu a snědí jí daleko více než my. 
Svými choutkami ubíjíte organický 
život rostlin mnohem více než kopa 
vegetariánů. Myslete.

Buďte sebekritická a soustřeďte se 
na to, co má jaký původ, pátrejte po 
všech souvislostech. Poukazujte na 
špatné případy a řešte je. 

Vážení je 27.9.2004 a shlédnul 
jsem televizní reportáž na ČT1 a 
věřte že Váš výstup s tím pánem 
kdy jste skandovali „Ducháček je 
vrah“ je od Vás posledni stupidita 
vaší organizace která jak je vidno 
postrádá posledni známky slušného 
chování. Zároveň Vám sděluji že být 
přítomen Vašeho výstupu tak by jste 
měli problém Váš projev ukončit. Toho 
pána je mi upřímně líto dle záběru 
které odvysílala ČT měl velmi čistý a 
uspořádaný chov. Vzhledem k Vašim 
zjevům které jste měli vedle sebe 
usuzuji že Vaše schopnost pracovat 
je mizivá tak nejen to že se snažíte 
získat peníze příspěvky z členů. Věřte 
že tento kontakt není poslední!!!!!!!!!   
                                                           

           Kricner Tomáš

ohz: Protože jste neposlal svou 
fotografii nemůžeme, na rozdíl od 
Vás, soudit zjev, takže jen stručně. 
Ten pán (a znovu opakuji: Ducháček 
je vrah) o celé akci věděl dlouho 
předem, protože nebyla nijak 
utajovaná, informovali/y jsme i obecní 
úřad ve Vítějevsi, měli/y oznámení 
na webových stránkách ohz i SZ 
apod. Podívejte se na galerii na 
www.svobodazvirat.cz, kde jsou 
fotografie z Vítějevsi, když nikdo 
nikoho nečekal nebo si tam zajeďte 
sám tak za dva tři měsíce. Pak 
mluvte. 

Dobrý den vážení z ohz,
moc se omlouvám za zpoždění 
zaplacení ročního příspěvku. 
Přispívám ještě na Greenpeace a 
koňský útulek Regália.
Jsem moc ráda, že existuje taková 
organizace jako VY! Myslím si 
veganství je cíl… sama jsem 7 let 
vegetariánkou, ale to nestačí…
veganství je víc… přecházím tedy 
pozvolna na tento nejen stravovací, 
ale i životní styl. Když by jste chtěli 
pomoct s jakoukoli záchranou akcí 
v okolí buď Klatov nebo Hradce 
Králové (zde studuji) jsem Vám plně 
k dispozici a ráda pomohu. Jinak Vám 
vyjadřuji velký dík za ty zázraky co se 
zuboženými zvířaty dokážete. Jednou 
bych chtěla zřídit útulek pro vysloužilá 
hospodářská zvířata.
Díky Vám žijí i ti, kterým již ostatní 
lidé - jestli se tak dají nazvat, zpečetili 
osudy.

MOC VÁM FANDÍM!       
      Lucka Pláničková

Milí a drazí ohz,
jsem několik málo měsíců členem ohz. 
V červnu jste mi zaslali Zpravodaj ohz 
a pár dalších letáků. Poslali jste mi 
i pozvánku na 4. valnou hromadu/
setkání členů. Bohužel pracuji i o 
víkendech, takže jsem se setkání 
nemohla účastnit. Pokud se o příštím 
setkání dozvím včas, určitě si volno 
udělám (vím, že máte spoustu práce 
i členů). Píši Vám proto, abych Vám 
z celého srdce poděkovala, abych 
před Vámi smekla, děláte nemožné 
pro ty krásné „božské děti“, a já si 
Vás proto nesmírně vážím, i když Vás 
nikoho z ohz neznám. Prosím, pošlete 
mi další čísla Zpravodaje (mám čísla 
9,11/03 a č.12/04).
Pošlete mi, prosím Vás, složenku, 
rády bychom Vám s mamkou zaslaly 
nějaký příspěvek.

S pozdravem Kristýna Imlaufová

Vážení přátelé,
dostal se mi do ruky Váš časopis…
..jsem vegetarián (ortodoxní) přes 
deset let. Podnikám a o veganství 
velmi podrobně vím a blížím se.
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Reportáže na několika listech papíru 
cítím jako koncentrované zlo páchané 
člověkem na zvířatech. Absenci lásky, 
soucitu, milosrdenství, skromnosti…
potažmo až zlo, které pokračuje ve 
vztahu a plundrování planety Země, 
naší Matky, zlo v různých formách 
člověka k člověku, od nechtěných 
dětí k vraždám, otroctví, zneužívání 
jednoho k prospěchu druhého…atd.
Co s tím a co proto udělat, aby 
zlo v nás mizelo, ustupovalo a 
bylo nahrazeno láskou a vědomou 
skromností?
Jistě, každý by měl nějak prospět, 
tedy přispět k této změně. Vy 
vydáváte časopis, já jsem poslal 
pár peněz na Váš účet, pár lidí jsem 
přivedl na cestu vegetariánství svým 
příkladem…řekl bych, pořád to 
cítím spíše jako úlitbu Bohům, než 
skutečnou aktivní pomoc.
Včera jsem dlouho debatoval 
s přítelem, který dělá kineziologii a 
regresní psychoterapii..odhalování 
kořenů příčin našich nemocí, anomálií 
od přirozeného stavu. Rozhovor od 
konkrétních metod až po skutečné 
příběhy, kdy nějaké fyzické poranění 
předka přenáší „informaci“ pro 
jeho potomky v podobě nějakého 
trápení…
Dnes mi dcera odkudsi přinesla Váš 
časopis a já Vám vlastně píši proto, 
že jsem si uvědomil, jak se člověk 
zabývá sám sebou a ne sám sebou 
jako integrovanou součástí celku. 
Jak říkával lidový léčitel a filozof, 
pan Zezulka, „jsem vše co jest i to 
co není“. Tato věta je základ tzv. 
východního spirituálního cítění, 
základ všech esoterických nauk. 
Křesťanský „západ“, bílá rasa se 
svým žlutým Bohem, ničí tuto planetu 
svým materialismem…
Proto krátce a jasně cítím, chtěl bych 
se zapojit do debaty o kořenech zla. 
Tuto debatu vedu se svými přáteli, co 
člověk, to názor. Kořenů je tedy velmi 
mnoho. Ale jeden je hlavní, byl první, 
dominantní. Objevme ho, definujme, 
vynesme v dlaních „ven“… a ostatní 
informace se již seřadí, srovnají, uleví 
se, přinese to pozitivní výsledek.
Tato debata, otevření této debaty, 
považuji osobně jako velmi nutné, že 
ji iniciujete např. i vydáváním Vašeho 
časopisu, považuji za velmi důležité a 
správné.
Mnoho lidí tento determinující hlavní 
kořen hledá uvnitř své duše. Ptá se 
proč je kolem tolik zla? Nejsou ale 
vytrvalí, cílevědomí a nechají se 
ukolébat odpověďmi typu: „…za to 
můžou Elfové…nebo mimozemské 
entity…nebo je to msta Židů, kteří 
ve skutečnosti ovládají tuto planetu 
pomocí peněz…atd.“ Nebo máme 
snad v genech Zlo od entity, která 
genetickým inženýrstvím zmutovala 
a k obrazu svému neevolučně 
popostrčila humanoida „opo-člověka“, 
když sama sobě zničila svoji 
planetu??? Proč vládci tohoto světa 
tolik tají informace z indických véd, 
proč se tají kumránské svitky, proč 
neznají lidé pragmatické překlady 

hliněných knihoven z mezopotámské 
oblasti, proč tolik „divadla“ kolem 
egyptské kultury a jejích tvůrců? Kdo 
nám infikuje předsudky, falešnou 
historii…až po kretény, kteří učí na 
gymnasiu moji dceru stejně neplodně 
a demagogicky, jako mne před třiceti 
lety?? Vidíte, že jsem nakousl mnoho 
otázek, které čekají na odpověď… 
dle mého se musí lidé změnit, sami, 
individuelně, od sebe, sami sebe 
a hned teď. Žádný Standa Gross 
to za nás neudělá, byť to prý myslí 
upřímně…
Končím návratem ke středu těchto 
řádek, otevřeme debatu…

P.S. Pokud máte starší čísla, pošlete 
mi je, rád je dám lidem kolem sebe, 
kteří již trochu ví, ale chybí jim 
poslední jemné popostrčení…

S pozdravem Břetislav Votrubec

Moji vážení nepřátelé,
je mi líto, že takhle zjednodušujete 
historii a davate tak šanci 
slaboduchým jedincům, kteří by se 
jinak nemohli uplatnit. Moc by mě 
zajímal váš názor na celou lidskou 
historii z hlediska “žrani mršin”. 
Myslíte si, že byste tady mohli vůbec 
být, kdyby vaši předkové nelovili 
maso? Odsoudíte takto i vaše 
rodiče?
Nejvíc mě vadí, že takhle zneužíváte 
mladé, kteří mají vždy tendence 
zastávat extremní názory více, 
než dospělí lidé schopni si dát do 
souvislosti vlastní zkušenost s celou 
historií stravování lidstva. 
Hospodářská zvířata jsou přece 
pěstovaná proto, abychom 
nedecimovali volnou přírodu! K 
diskuzi musí být, jakým způsobem tato 
zvířata zabijíme. Proč se nezastáváte 
třeba obilí, to má také duši (a víc genů 
než člověk!)
Já maso nejím každý den. Stejně jako 
naši předci měli maso jen v neděli. Ne 
však z přesvědčení, že to tu kravu 
mohlo bolet, ale proto, že opravdu 
všeho moc škodí a vím jak dlouho 
človek zpracovává 10 dkg masa.
Opravdu v životě bych nepodpořil 
organizaci, která znuděna konzumem, 
konzum odsoudila ze strachu před 
vlastním svědomím, blbne lidi tím, 
že jim předkládá uhlazenou a hlavně 
zjednodušující ideologii, kterých bylo 
na světě dost a ani jedna nikdy nic 
nedokázala. (fašismus, komunismus... 
ekologismus)
P.S.: váš kapří pochod mě urazil ze 
všeho nejvíc, protože kapr je plánovitě 
pěstovaná ryba a je to rybniční plevel 
ničící veškerou různorodost našich 
vod !!!!

Tomáš Pejřil

Vaše demagogie uráží zdravý 
lidský rozum, popírá veškerou 
historii a protiřečí si. UVĚDOMTE SI 
ŽE HOSP. ZVÍŘATA PĚSTUJEME 
SEPARATNĚ OD PŘÍRODY 

PROTO, ABYCHOM TU PŘÍRODU 
NEDECIMOVALI. Cožpak byli naši 
předci špatní, že podle vás vraždili 
aby měli co do žaludku? KDYBYSTE 
ŽILI VE 3. SVĚTĚ, KDE OPRAVDU 
NEMAJ CO DO HUBY, NEBUDETE 
SI VYMÝŠLET Z NUDY TYTO 
POCHYBNÉ ANARCHISTICKÉ 
SPOLKY. Jste špína této společnosti 
a celé civilizace!!!

sotra@volny

ohz: Dva předchozí příspěvky 
jsou zřejmě z téhož zdroje, takže 
odpovíme společně. Nikdo nikdy 
„nelovil maso“, a vnímáte-li zvířata 
takto, chápeme, že jsme pro Vás 
nepochopitelní. Pokud jde o předchozí 
generace (naše předky), dělali hodně 
věcí, které my (většinou) dnes už 
neděláme. Např. jedli i lidské maso. 
Kolik ho jíte vy? A pokud ne, tak svými 
předky pohrdáte?
Tzv. hospodářská zvířata se nepěstují 
separátně od přírody proto, abychom 
ji nedecimovali. Právě tzv. živočišná 
výroba velice silně poškozuje přírodu.
Rybníky jsou umělé vodní plochy a 
v nich jsou plánovitě pěstované ryby, 
ale jsou to ryby živé a cítící. Zkuste 
někdy popřemýšlet o tom, co to 
znamená.
Je hezké, že nás nazýváte „špínou 
této společnosti a celé civilizace“. 
Kritika od hloupých je stejně potěšující 
jako pochvala od moudrých.
A když už píšete o demagogii, 
doporučujeme Vám, aby jste o ní 
mluvil spíše do zrcadla. Tam uvidíte 
správného adresáta.

Už několik let jako rodina 
zachraňujeme potřebné - několik 
koček a pomohli jsme 2 koníkům v 
nouzi, takže teď máme celkem 4. Je 
to fuška, ale nelituji ničeho, ta zvířátka 
se vám umí odvděčit! Kéž bychom 
pomohli všem potřebným! Kolem 
koníků máme plno dětí a pevně 
věřím, že se nám podaří alespoň z 
nich vychovat lidi, kteří nikdy živému 
tvoru neublíží. Vaše časopisy občas 
dáme k nahlédnutí těm, kteří už tomu 
rozumí a s ostatními si povídáme, jak 
to na tomto světě chodí. Snažíme se  u 
nich vyprovokovat samostatný postoj 
k týrání a taky všímavost k těmto 
jevům. Snad aspoň po linii výchovy 
pomáháme dobré věci, finanční stav 
naší rodiny je spíš špatný, zvířata nás 
celkem omezila na výdělku - nemohu 
docházet do práce na plný úvazek. To 
je v rozpočtu poznat a tak nemůžeme 
přispívat víc.Vaší práci velice fandíme 
a dost možná budeme i spolupracovat 
v budoucnu, až se naše stáje 
přirozeně vyprázdní a bude místo na 
další potřebné ubožáky.
                
                S pozdravem Dana Pilková

Korespondence neprochází jazykovými 
korekturami.
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Vianoce v čerešňovom sade  

Oslava Vianoc prebieha na Novom Zélande viac-menej štandardným sposobom. Odhliadnuc od smrtonosného sucha a 
horúčav je všetko ako má byť. Elektrické svetielka, Mikuláši na reklamných plagátoch, nafukovací Mikuláši na strechách 
hypermarketov NEW WORLD, neodolateľní spievajúci, či po rebríku lezúci Mikuláši vo výlohách a živí Mikuláši, 
rozdávajúci letáky. Nechýbajú vianočné úsmevy a priania radosti, neodmysliteľné pri slávení našich neradostných 
sviatkov nemiernosti a dobednečumilstva. Avšak iná, početnejšia časť tvorstva Nového Zélandu trávi Vianoce trošku 
inak.

(AV)

Sviatok pokoja začíná v čerešňovom 
sade rovnako ako v uplynulých 
dňoch. S východom slnka vpochoduje 
tucet chlapov a chlapcov z radov 
školopovinnej mládeže, na pleci 
hompáľajúc flintou, s úmyslom brániť 
česť a pýchu rodného kraja – ohnivé 
čerešne SWEET HEARDS – proti 
zákernému nepriateľovi – vtákovi, 
nehanebnému nenažrancovi. Náboje 
sa míňajú, vtáci padajú, ale nie 
všetci. 

Preto sa k slovu hlási ďalšia 
z bojových lstí. Predsa sme tie 
čerešne v pote tváre nestriekali, 
nezalievali a po daždi nesušili preto, 
aby nimi nejaký vták kŕmil svoju 
rodinu! Natiahneme teda siete. Vy ju, 
milé vtáčky, síce nevidíte, ale fajnovo 
sa do nej zamotáte. Ak vás nejaký 
švihlý zberač, dovoliaci si pochybovať 
o správnosti daného poriadku, zo 
siete nevyreže,  vtedy to máte, milé 
vtáčky, zrátané. (Krátky recept na 
vtáčí výrez: 1.) S vopred prichystanou 
žiletkou nenápadne pristúpime k sieti 
s chyteným vtákom. 2.) Pozrieme sa 
doprava a doľava, či nejde dozor, 
rýchlym pohybom rozrežeme sieť 
v okolí vtáka a strčíme si vtáka do 
vrecka k ostatným. 3.) S pištiacimi 
vreckami zamierime do najbližšieho 
chrástu, cestou nezabudneme 
otvárať ústa, aby bolo každému 
jasné, že nám je veselo. 4.) Opatrne 
vtákov odsukujeme, podrežeme, 
ošklbeme perie a pečieme 30 minút 
nad otvoreným ohňom……no, blbá 

sranda!…..Odsuku jeme, 
pofúkame a pustíme. 
Zaujímavé je, že pri prvej 
variante by  sa nikto 
z dozorčej čaty nepozastavil, 
pri druhej si koledujeme o 
prúšvih. 

V ten slávnostný vianočný 
deň počalo pršať. Prívaly 
vody akoby chceli pokaziť 
štedrodňovú atmosféru. Ó, 
bože, hlavne nech potom 
nezasvieti slnko! Čerešne 
by razom popukali! Čo by sa 
potom doviezlo do Japonska 
a predávalo po dolári kus? 
Čo by si chudáci japonci a iné 
čerešníchtivé národy počali 
bez SWEET HEARDS? A čo 
by si počali naše kešene bez 
cvengotu dolárov, sťa rolničiek 
na Mikulášovom drahom 
odeve? No nič to! Načo 
máme vrtuľníky?  Vrtuľníky 
prileteli, osušili, odleteli a 
mohla nastúpiť ďaľšia čata 

– zberači. Roznych národností, veku 
a pohlavia, spoločný je iba odlesk 
zlatého dolára namiesto očných 
zreníc. Honba pokračuje. Teraz nie 
za vtákmi, ale za stromami s čo 
najväčšími, najzrelšími a najhustejšie 
rastúcimi čerešňami. Dnes natrhám 
päťdesiat…nie, šesťdesiat…nie, 
dneska sto kýblov…tisíc…milión…
..ááááá! 

Zvukové i optické kulisy na plašenie 
vtákov dotvárajú obraz akoby 
vystrihnutý zo zariadení, kde sa 
takéto veci dejú, ale pod dohľadom 
školených pracovníkov. Lebo po 
okolitých borovicových vetrolamoch 
sú povešané lesknúce sa predmety 
a šnúry. Autá so zapnutými rádiami 
a zariadeniami vydávajúcimi škreky 
jastrabov a mačiek, križujú sad.  

Zo zavýjačiek sa linú zvuky policajných 
sirén a iné nešpecifické industriálne 
tóny. Dozorci z času na čas znižujú 
hlasitosť, pravdepodobne v záujme 
zachovania duševného zdravia tej 
časti tvorstva v sade, ktorá si hovorí 
homo sapiens sapiens (zdá sa, že, 
iba dvakrát vyslovená lož sa stáva 
pravdou). Vtákom kravál očividne až 
tak nevadí, lebo zobú ostošesť, asi 
chcú stihnúť pred smrťou vychovať 
novú generáciu, aby bolo budúci rok 
koho strieľať.

Navečer sa rozídeme do svojich 
domovov, hostelov a karavanov 
osláviť Vianoce, vyjadriť lásku svojim 
blízkym predaním vhodných darov 
a uvedomiť si, že dnes je sviatok 
spriaznenosti, pokoja a súcitu. 

Zaznamenal jsem nedávno 
zahrádkáře nadávajícího na ptáky, 
co mu chodí na třešně a vzpomněl 
jsem si na jiného, kterého jsem znal 
v dětství a který takové „škůdce“ 
střílel vzduchovkou. A protože mám 
rád stromy i ptáky a vzduchovky jen 
když jsou zlomené či v žitě hozené, 
doporučil bych před tímto ošetřením 
sadu vyzkoušet jiný způsob. 

Nebývá to tak často hlad jako 
spíše potřeba vody, co ptáky táhne 
ke stromům, mladým pupenům a 
plodům. Dlouhá letní vedra a suchý 
vzduch jsou pro ně stejně úmorná 
jako pro člověka. A kolik a v jaké 
kvalitě mají ve svém i vašem bydlišti 
zdrojů vody? Záměrně mluvím i o 
kvalitě vody, protože i ta je pro ptáky 
důležitá. Vy si můžete namontovat 
čistící filtr, koupit balenou vodu z 
nenarušeného přírodního pramene 
nebo si nechat dovézt Pí-vodu až 

do domu, ale ptáci musí pít to, co 
člověk znečistil. Mnohdy je právě v 
těch třešních ta nejkvalitnější voda 
široko daleko. Vždyť půllitr z většiny 
moravských řek by zabil i barbara 
Conana. Nebo by měl aspoň mžitky 
před očima.

Zkuste někde v blízkosti stromů 
vybudovat malé jezírko nebo aspoň 
napajedlo pro ptáky. Nebo dát misku 
s vodou přímo do větví stromu. 
Uvidíte, že nazobnutých třešní bude 
mnohem méně. A těch pár, co stejně 
klovnou, třeba jen pro chuť? Přejte 
jim, nejsou cizí.

A nezapomeňte kolem jezírka nebo 
napajedla rozházet třeba suché listí. 
Jinak to bude spíš o spokojených 
kočkách než spokojených ptácích.
                                                  
                                                  (MK)
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2 a 1⁄2  hrnku celozrnné mouky
1⁄4  hrnku přírodního cukru
1 a 1⁄2 hrnku sójového mléka
1 vanilkový cukr
1 prášek do pečiva
3 lžíce oleje
ovoce (např. rybíz, jablka)
může být i strouhaný kokos

Dobře smícháme všechny suroviny 
(kromě ovoce a kokosu) a nalijeme na 
vymazaný, moukou vysypaný plech. 
Poté korpus poklademe ovocem a 
nastrouhaným kokosem. Bublaninu 
pečeme asi 35 - 45 minut na 200 °C.

Bublanina

Recepty 

Valašské zelníky

3⁄4 kg brambor
200 g polohrubé mouky
125 ml vody
sůl, olej

Dáme uvařit 3⁄4 kg brambor ve slupce. Necháme 
vychladnout, oloupeme a nastrouháme na jemném 
struhadle. Přidáme 200 g polohrubé mouky (ne 
méně), sůl a 125 ml vody. Zpracujeme v těsto. Z těsta 
vyválíme válec o průměru asi 6-8 cm. Nakrájíme na 
stejné dílky o šířce asi 4 cm. Každý dílek rozválíme na 
placku, naplníme zelnou náplní, přehneme a okraje 
stlačíme. Placky poskládáme na plech s pečícím 
papírem a potřeme rovnoměrně olejem (možno ještě 
jednou v průběhu pečení). Jedna zásada je důležitá 
- těsto rychle zpracujte a nenechávejte dlouho stát, 
protože řídne.

náplň do zelníků - sterilované zelí, cibule, drcený kmín

Náplň připravíme ze sklenice sterilovaného zelí, které 
podusíme na cibuli a drceného kmínu. Necháme úplně 
vydusit a vychladnout.Sójové plátky s bramborovým salátem

zálivka
350 ml vody nebo vývaru ze zeleniny
sůl, pepř
1 lžíce oleje
1 lžíce octa
3 lžičky hořčice

Zálivku necháme přejít varem a vychladnout.

bramborový salát
Uvařené brambory oloupeme a protlačíme sítkem 
na nudličky. Přidáme sterilovaný hrášek, na kostičky 
nakrájenou a povařenou mrkev, celer a kukuřici. Dále 
přidáme nakrájenou cibuli a sterilované okurky.
Osolíme, opepříme a zalijeme zálivkou. Nakonec 
vmícháme sójovou tatarku. 

sójové plátky
Plátky vložíme do vroucí vody společně s kořením a 
Würzl bujónem a vaříme 10-20 min. Plátky vyndáme, 
necháme okapat a vývar odložíme stranou. Plátky 
posypeme alpskou česnekovou solí, mexickým a kari 
kořením a vložíme do vroucího oleje. Opečeme po 
obou stranách. Ve vývaru rozmícháme trochu škrobu, 
plátky podlijeme a necháme několik minut podusit.

Připravily (LK), (LN)



POKYNY PRO PLATBU: Příslušnou částku uhraďte bankovním převodem  nebo poštovní poukázkou C. Do Zprávy pro 
příjemce napište název filmu a typ média.

Upřednostňujeme platbu předem, ale je možná i dobírka. U dobírky nutno připočítat cca 60 Kč za poštovné a dobírku 
(platba až při převzetí zásilky).

Pokud provedete úhradu bankovním převodem informujte nás o platbě e-mailem, korespondenčním lístkem apod. 
(uveďte adresu, variabilní symbol). Jako variabilní symbol napište své rodné číslo. Objednávky vyřizujeme většinou do 
deseti dnů od doručení platby. 

bankovní účet: 188 640 615/0300                                                                                       adresa: ohz
                                                                                                                                                                  P.O. BOX 176
e-mail: ohz@ohz.cz                                                                                                                                 796 01 Prostějov         
                     

Zisk z prodeje tohoto filmu bude použitý v další práci ohz.

Tzv. hospodářská zvířata jsou člověkem nejvíce zneužívaná, týrána a 
zabíjená. Bohužel, všechno to, co  prožívají, je přijímáno s lhostejností, 
mnohdy zesměšňováno, a pro většinu lidí nemají jejich životy větší cenu než 
jaká je napsána na etiketě, když už jsou jenom zboží. Lidé jim vzali svobodu, 
osobní i evoluční, redukovali je na výrobní jednotky, zavřeli ve tmě a betonu 
velkochovů a po krátkém životě, kdy každodenní realitou je strach, bolest 
a osamění, jim jako konečnou stanici přisoudili popravčí linku jatečních 
závodů. 

Celkový tlak, kterému jsou vystavena, ovlivňování jejich vlastností a 
životních cyklů a do nich uměle vnášená nerovnováha, manipulace s jejich 
životním prostředím, výživou, zkrmování léčiv apod., to všechno je obrazem 
hodnot většinové společnosti.
........................................................................................................................

V tomto filmu je zachycena část naší práce zhruba od března 2003 do září 
2004. Veškeré materiály pocházejí z ČR. S jedinou výjimkou, natáčením 
v Polsku na veterinární stanici v Zebrzydowicích v rámci získávání 
dokumentace o mezinárodních transportech.

Veselé Velikonoce
Černuc 2003 aneb přežilo jich sedmnáct (06.05.2004)
Brojleři: nešťastné děti
Na konci s dechem
Opočnice: hladový příběh
Mléko je vražda
Kožichy jdou proti srsti
Transporty bolesti, strachu a zlámaných kostí
Ekofarma U Rasa

Celkem: 90 minut

Původní film ohz „Zvířata nejsou zboží“

Organizace ohz - ochránci hospodářských zvířat vznikla v roce 1999. Základem práce je získávání materiálů o životě 
tzv. hospodářských zvířat a jejich šíření směrem k veřejnosti, propagace veganské kultury, vydávání periodických i 
neperiodických tiskovin, pořádání přednášek a diskusních večerů, informačních stánků apod. Kromě toho se ohz 
zabývá i přímou záchranou zvířat. ohz nepřijímá žádné peníze od státu, finančně je proto závislá na soukromých darech 
a členských příspěvcích. 

Cena: VHS 250 Kč (členská cena ohz 220 Kč)
           CD 150Kč (členská cena ohz 120 Kč)


