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Začátek října – celosvětové dny za ochranu zvířat
Každým rokem je začátek října spojen s připomenutím si velikých obětí, která zvířata
přinášejí lidem. Světový den zvířat byl stanoven na 4.října, na den výročí narození
Sv. Františka s Assisi. Světový den hospodářských zvířat pak na 2. října, na den
výročí narození Mahátmy Gándhího. A 1. října se slaví Světový den vegetariánství.
Pokud jde o vztah ke zvířatům má lidstvo na svém kontě také veliké hříchy: používá zvířata na testování
chemických látek a rizikových věcí, chová zvířata za účelem finančního zisku (cirkusy a podobné atrakce pro
turisty, ziskává velmi krutě zvířecí tělesné tekutiny a tkáně – např. medvědí žluč, pižmo mnoha zvířat, parohy
jelenovitých, kly slonů a nosorožců, tkáně kytovců či žraloků), loví je – často velmi krutě a bezohledně, používá je
pro vojenské účely, bere jim a ničí jejich původní prostředí pro život, chová je – stále ve většině případů –
v neutěšených podmínkách v zemědělství, ...
Největší množství zvířat použije člověk pro své nasycení: v uplynulém roce „jen“ v České republice
SKONČILO NA JATKÁCH:
 přes 3 miliony prasat,
 přibližně 140 milionů kuřat, slepic a krůt,
 skoro 300 tisíc ks hovězího dobytka,
 kolem 3 milionů ptáků vodní drůbeže.
Celosvětově je to více než 50 miliard hospodářských zvířat.
A právě většina hospodářských zvířat žije ve špatných
podmínkách. Většina slepic snášejících vejce je trvale uvězněna
v malých klecích, většina prasat se mačká v malých kotcích na
železobetonové podlaze, prasnice jen rodí a rodí selata v
kotcích, ve kterých se ani nemohou otočit, krávy jsou nuceny
dojit více a více mléka a jejich vemena tak nabírají
neuvěřitelných rozměrů, brojleři stráví svůj krátký 35–40 denní
život zavřeni v halách bez oken a čerstvého vzduchu... Tohle
jsme jim připravili my lidé!
Ale každý z nás to může změnit.
----------------------------------------------------------------

Jako spotřebitelé, konzumenti a zákazníci máme velkou moc ovlivnit, jaké maso a vejce
budou v obchodech převládat. Zda cenu za levné produkty budou i nadále platit svým
utrpením zvířata, či zda spotřebu masa a vajec omezíme a dopřejeme si menší množství
kvalitních produktů od zvířat žijících v lepších podmínkách. Jejich životy jsou v našich
rukou.
 Můžeme omezit spotřebu masa nebo jej přestat jíst úplně.
 Můžeme nakupovat potraviny z ekologického zemědělství a z volných chovů.
 Můžeme protestovat proti chovu zvířat v intenzivních a špatných podmínkách: u ministra, svých
poslanců a senátorů a poslanců EP, EU.

----------------------------------------------------------Starejme se dobře o své zvířecí mazlíčky doma a přemýšlejme než nakoupíme potraviny živočišného původu.

Také letos, jako každý rok, se Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP zúčastní Dne zvířat na Toulcově
dvoře v Praze 10 – Hostivaři v sobotu 4. října od 10 hodin, který pořádá Sdružení SRAZ.
V rámci této benefiční akce uvidíte vystoupení dětí na huculských koních, svou práci předvedou policejní
koně a záchranářští psi. V programu na vás čekají ukázky netradičních psích sportů, sovy ze záchranné
stanice, prohlídka farmy, svezení na huculských koních a opičí dráha. V doprovodném kulturním
programu nebude chybět vernisáž výstavy výtvarných prací „Pomáháme zvířatům“, taneční vystoupení,
hudba, drobné výtvarné dílničky. Přijďte si tak připomenout, jak moc zvířatům dlužíme.
http://www.toulcuvdvur.cz/program.asp#denzvirat

Citáty:
"Bůh si přeje, abychom byli oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu."
František z Assisi
"Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty" Mahátmá Gándhí
"Nemyslím, že maso je pro nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než
zvířecí svět, děláme chybu, když napodobujeme jeho zvyky." Mahátmá Gándhí
"Čím bezbrannější je živá bytost, tím větší nárok má na lidskou ochranu před lidskou krutostí." Mahátmá Gándhí
"Podle mého mínění není jehněčí život o nic méně drahocenný než život lidského tvora. Člověk by si neměl brát
jehněčí život v zájmu lidského těla. Měl by naopak bránit tyto bezmocné tvory, čímž by i chránil člověka od lidské
krutosti." Mahátmá Gándí
"Jediný způsob, jak žít, je nechat žít." Mahátmá Gándhí
„Jsem proti násilí, protože i když se zdá, že je pro dobrou věc, ta dobrá věc je pouze přechodná, ale zlo, které
zplodí, je trvalé.“ Mahátmá Gándhí
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