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Tisková zpráva č. 19
ze dne 27. května 2012
VÁLKA A CHOVATELSTVÍ
Přesně před sedmdesáti lety, dne 27. května 1942, byl v Praze parašutisty z řad
československé zahraniční armády proveden smrtící útok na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha. Vojenská operace s krycím označením Anthropoid byla nejúspěšnější
akcí naší armády během 2. světové války a zároveň nejvýznamnější odbojovou akcí této války
v Evropě. Reihard Heydrich se nijak netajil svými plány na totální likvidaci českého národa a
s jejich realizací v praxi započal hned po svém příjezdu do Prahy v září 1941 - bez dlouhého
otálení zahájil popravy českých vojenských a občanských elit. A právě jako reakce na toto
bezuzdné vraždění se zrodila myšlenka na atentát, jenž byl chápán jako spravedlivá odplata za
zločiny nacistů. Zároveň měl poukázat na to, že Češi jsou schopni se vzepřít.
Připomenutím této významné události se poněkud krkolomně dostaneme k chovatelství
během 2. světové války. I tato oblast byla samozřejmě válkou hodně zasažena, hospodářský
život byl sužován nedostatkem pracovních sil, umělých hnojiv a potahů. Byly organizovány
odvody koní, které začaly už v roce 1939, tedy na začátku německého tažení proti Polsku.
Byly také stanoveny povinné odvody masa, mléka a másla. Od každé slepice - nosnice byl
chovatel povinen odvést 65 vajec ročně, zbylá vejce si mohl ponechat. Nosnice, stejně jako
všechno ostatní zvířectvo, musely být přesně sepsány a nahlášeny. Kontroly, které na vše
měly dohlížet, chodily často nečekaně. Zjištění nehlášeného, lidově "černého", zvířectva bylo
velmi tvrdě pokutováno. Při nesplnění předepsané dávky vajec, mléka nebo másla mohl být
hospodář, kromě pokuty, potrestán i zákazem chovu zvířat. Nebylo výjimkou, že za nelegální
držení větších hospodářských zvířat byli lidé potrestáni i trestem nejvyšším...
Eliška Stejskalová

