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Tisková zpráva č. 122
ze dne 11. července 2017
VYVLASTNĚNÍ
Názor renomovaného právníka je jednoznačný. Česká republika chystá vyvlastnění chovů
kožešinových (masožravých) zvířat. Je paradoxní, že nedávno museli chovatelé (zcela
v souladu s národní i mezinárodní legislativou) investovat do úpravy svého chovatelského
zařízení mnohamilionové investice. Ovšem od roku 2019 má platit úplný zákaz chovu
kožešinových (masožravých) zvířat. Jak nepochopitelné. Náš stát nařídí investice, pak zmaří
podnikání a nachystá vyvlastnění. Ba co víc, takto se to děje pouze v naší zemi. Nikde jinde
nebyl obdobný zákaz uváděn do života tak absurdním způsobem – v krátkém časovém období
a bez adekvátních náhrad.
Proč tomu tak je? Inu, ochranářští aktivisté tvrdí, že se u nás zvířata týrají. A politici jim to
věří. To víte, je před volbami. Je potřeba naslouchat hlasu halasně povykujících. Ortel je
vyřčen. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR totiž schválila začátkem června novelu zákona
na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb.) a s ní i zákaz chovu kožešinových
(masožravých) zvířat. Pravda, novelu bude ještě projednávat Senát Parlamentu ČR a následně
i prezident republiky.
Selský rozum zůstává stát. Česká republika se chystá zlikvidovat svoje tradiční
zemědělské odvětví, po jehož produktech poptávka stále stoupá. Zakážeme to, co umíme, a
budeme to dovážet odjinud. Kocourkovští by z nás určitě měli radost...
Co bude dál? Do Senátu Parlamentu ČR dorazila deputace ochranářských aktivistů, která
zaníceně argumentovala, že náš svaz lže. Naši členové prý zvířata týrají. A považte, nejenom
ta kožešinová. Členové Českého svazu chovatelů drží zvířata v klecích, voliérách, těsných
výbězích, nedopřávají jim svobodu. Asi bychom se měli nad sebou zamyslet. Všechnu
drobotinu vypustíme, ať si užívá svobody a radostně se prohání a proletuje. Jenom to
posuzování na výstavách bude podstatně náročnější. Možná by se výstavy měly konat na
velkých prostranstvích. Arci, posuzovatelé králíků a drůbeže už tu rozdováděnou havěť nějak
dostihnou. Ovšem posuzovatelům holubů by se měl za posuzování vyplácet zvláštní příplatek.
Polapit holuby nebude totiž vůbec snadné. Hlavně, že budou ochranářští aktivisté spokojení.
Opravdu?! Však oni si nějaké další téma brzy najdou...
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