Dost bylo pøepravy hospodáøských zvíøat na dlouhé vzdálenosti.
Pane ministøe, máte moc provést kroky k jejímu ukonèení.

MINISTERSTVO
ZEMÌDÌLSTVÍ

Ing. Petr Bendl
Tìšnov 65/17
Praha 1, 117 05
Vážený pane ministøe,
žádáme Vás o peèlivé shlédnutí fotografií, i na druhé stranì pohlednice. Již roky organizace Animals´Angels dokumentuje osud hospodáøských zvíøat pøi dlouhotrvající, mezistátní a mezikontinentální
pøepravì. Nejedná se o ojedinìlé pøípady. Jsou to hospodáøská zvíøata z EU, i z ÈR, putující stovky km na jatka a výkrm.
O strádání a utrpení hospodáøských zvíøat pøi pøepravì, zejména
dálkové, existují dùkazy a svìdectví již desítky let. Je také dùvìryhodnì potvrzeno mnoha setkáními s transporty s hospodáøskými zvíøaty, že žádná ustanovení pøedpisù je neuchrání od bolesti, stresù,
smrti a nevhodného zacházení a manipulování s nimi ze strany pracovníkù pøi pøepravì. Nesouhlasíme s tímto zacházením se zvíøaty
a dùraznì protestujeme! Pøeprava hospodáøských zvíøat na jatka
a výkrm musí být zkrácena na minimum. Žádáme Vás, jako odpovìdného a výkonodárného státního èinitele:
1. jako zástupce naší zemì v Radì ministrù EU o plnou podporu
pøezkoumání Naøízení è. 1/2005, s cílem omezit délku pøepravy
jateèných zvíøat a zvíøat na výkrm na maximálnì 8 hodin.
2. o zastavení vývozu živých jateèných nebo výkrmových zvíøat do
tøetích zemí a motivování chovatelù k porážení hospodáøských zvíøat
na jatkách v ÈR a k vyvážení pouze masa a souvisejících produktù.

8 HODIN BEZ VÝJIMEK!
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Zkoušeli jste cestovat s dìtmi v kuse 9 hod, po hodinové pauze dalších 9 hodin?
Telata, jehòata, kùzlata a høíbata na mléèné výživì a neodstavená selata
takto „cestují“. Dokážete si pøedstavit 24 hodinovou jízdu v namaèkaném
autobuse, bez pøestávky, tak jak „cestují“ napø. prasata?
Naprosto nereálné... Zvíøata, která se nedokáží zvùli lidí bránit,
takto necháme!
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Spoleènost pro zvíøata
– ZO ÈSOP
a obèané ÈR a EU
(viz podpisová èást)
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Dìkujeme. Vìøíme, že mùžete udìlat zásadní kroky a zmìny pro
ukonèení strádání zvíøat, která se sama nemohou bránit.

fotografie:
Animals´Angels

