Petr Dobrý
Co jsi dnes pro ten svět udělal?
Rozhovor s Petrem Dobrým o vzniku projektu Slepice v nouzi, o první záchraně 90 slepic
osobákem, o mýtech, které o slepicích panují, o pozitivní kampani, velké organizaci, za kterou
stál na začátku jeden člověk, o zemi, v níž je majitelem velkochovů předseda vlády, o prodeji
mopů a rozhodnutí odejít z vedoucí pozice ve firmě a věnovat se ekologii, ale taky o včelách
samotářkách, malochovech na parapetech a balkónech a o tom, co může každý z nás udělat ve
svém nejbližším okolí.

O první záchraně
První záchrana probíhala tak, že jsme do mýho osobáku narvali 90 slepiček do krabic a jeli
směr jižní Morava a tam jsme je udávali. Neumíte si představit, v jakým stavu je pak takový auto
po pěti hodinách, ale jinak to tehdy nešlo, nic jinýho jsme neměli a 90 slepic našlo touhle cestou
domov.
My jsme takový punkáči. Nemáme žádnou pořádnou strukturu, nic. Máme prostě zhruba 10 lidí,
který se vždycky třikrát za rok zmobilizujou na rozvozy slepic. Scházíme se strašně málo, třeba
jednou za rok. Jinak komunikujem přes e-maily, protože každej z nás je odjinud. Jedna je
ředitelka mateřský školy, jedna dělá v právní kanceláři, já mám firmu, jedna má čtyři malý děti,
takže je to hrozně složitý skloubit. Spolupracujeme s jedním velkochovem, kterej umožňuje
vykupovat třikrát ročně. To jsou pak pro nás ty fixní data, kdy slepice rozvážíme. Velkochovy
většinou takový výkup ohlásí a vy si je musíte hned odvést. Tady nám ale umožnili, že si
můžeme jezdit každý den, protože do tý dodávky dáme jenom dvě stě slepic, víc jich tam
nedostaneme, to už by nebyly pro ně dobrý podmínky. Takže rozvážíme pět dnů, někdy i víc. A
současně vybízíme lidi, aby si vykoupili slepice z velkochovů sami. Máme holku, ona je úplně
skvělá, pořád projíždí weby velkochovů a sleduje, kdy budou prodávat a dává to Facebook. Ona
tím žije, má radost z toho, že to má smysl.
V autě se střídáme, většinou jezdí náš mladej – můj syn –, protože mě to řízení strašně nebaví.
A jeho to baví, takže on si domluví nějakýho závozníka, kámoše a jedou. A jindy jedu já. A
manželka mi nadává, že má potom vždycky pocit, že smrdí jak kurník, když někde vyleze
z auta.
Máme sofistikovanej software, lidi jsou tam přihlášený, naplánujeme trasy, lidi kliknou, kde si
slepice chtějí předat… je to skoro jako vojenská operace. Vždycky máme adresáty. Máme taky
takovej formulář, kterej lidi podepisujou, když si slepice přebíraj, že se o ně budou starat a za
jakých podmínek. Ale kontrolovat to už pak bohužel nikdo nemůže. Ale ty lidi jsou většinou
skvělý. Těší mě, že lidi, který si slepice adoptujou, jsou většinou prvochovatelé, který začínaj,
takže se naše síť neustále rozšiřuje. Když přijedete třeba na parkoviště, kde máte sraz kvůli
předání, kolikrát tam třeba přijde maminka s tatínkem a s dětma, vidíte, že je to pro ně událost.

To je moc hezký. Ptám se jich, jestli už pro slepice mají jména, teď se vám tam někdo z rodiny
rozbrečí….

O dětství a počítání vajec
Já si to pamatuju jako dítě. Jsem původem Pražák a pamatuju si, jak jsme jezdili do Potštejna
do Orlickejch hor a tam nám pronajímali pozemek, kde byla chatička bez proudu, bylo to jenom
na petrolejku, a měli tam kurník. Slepice běhaly venku a já jsem každý ráno nemohl dospat:
hrozně mě zajímalo, jak ty slepice snesou vajíčka. A tak jsem vždycky budil tátu, aby hádal,
kolik je tam těch vajíček, a táta v polospánku, třeba v šest ráno, říkal: ,,Deset.“ A já jsem šel
otevřít ten kurník, abych to zjistil. Někdy jsem tam přišel moc brzo a ta slepice tam ještě seděla
a koukala na mě, tak jsem ještě zavřel, abych ji nerušil… Pak jsem přinesl ty vajíčka a přišlo mi
to úžasný, že se najednou v tom kurníku objeví. Jako zázrak… Pak jsme tam jeli po pár letech a
už tam měli přistavěný nějaký garáže, slepice dali do výběhu. A pak jsme tam jeli naposled a to
už žádný slepice neměli a říkali, že si je teď kupujou v obchodě. Mě to přišlo už tenkrát divný a
pak jsem koukal doma na televizi a tam byl majitel velkochovu, ukazoval tam svůj klecovej chov,
a to mi přišlo hrozný. Nechápal jsem, proč, když někdo může mít vlastní teplý krásný vajíčka,
tak si jde koupit nějaký starý vajíčka z mrazáku… Navíc když ví, jak se ty slepice mají, jaký mají
podmínky. Tak to byl možná takovej prvopočátek. A časem se na to nabalovala spousta
dobrovolníků a dnes je z toho taková větší akce; vždycky říkám, že nám to trochu přerostlo přes
hlavu. Jsme totiž všichni dobrovolníci, děláme to zadarmo. A s těma vajíčkama: já je nejím,
mám na ně odmalička alergii.
O mopech a stromech a rozhodnutí dělat něco jinak
Dělal jsem marketingovýho ředitele v jedný zahraniční firmě a nic mi tam nechybělo.
Měl jsem peněz, že jsem je ani nemohl utratit. Plnili jsme, nikdo mi do ničeho nemluvil, byl jsem
šéf. Ale začal jsem se zajímat o ekologii a tím se logicky dostávat i do různých rozporů v práci.
Přišel jsem vždycky domů a říkal jsem si: co jsi dneska pro ten svět udělal? Prodal jsi dalších
tisíc mopů? Chtěl jsem začít skrze firmu podporovat neziskovky a různý ekologický aktivity,
manažeři mě za to neměli moc rádi. Vymyslel jsem třeba akci, že za každej prodanej mop půjde
deset korun na výsadbu stromů. Oslovil jsem Čmeláka v Liberci a oni řekli: za 10 korun ti
vysadíme jedličku, to je přesně cena jedný sazenice. Tak jsem šel za řetězcema a říkám jim:
hele, mám takovouhle akci, nic po vás nechci, jediný, co potřebuju, je dát vám tady stojan na
prodejnu, aby to lidi viděli. A jim se to líbilo, protože je to nic nestálo a přihřáli si na tom
polívčičku. A ta akce byla hrozně úspěšná, prodali jsme asi desetinásobek mopů, jako firma
jsme na tom vydělali, a současně se díky tomu vysadilo nějakejch 5000 stromů.
Ty rozpory v podnikání mi ale časem začaly víc a víc vadit a tak jsem nakonec odešel a šel
jsem dělat na rok do neziskovky. To byla strašně zajímavá škola, ale stejně jsem zjistil, že jsou
blbci i schopný lidi v komerci i neziskovce a chybí mezi nima komunikace.
A na základě toho jsem si řekl: tak já jsem dělal prodej a marketing a zajímá mě hodně
ekologie, tak založím něco, co to bude propojovat. A založil jsem Zelenou domácnost, která

prodává ekologický věci a současně podporuje činnost neziskovek a propojuje oba ty světy.
Protože ale potřebuju občas nějakej únik, tak si vymyslím nějakej projekt, kterej považuju za
důležitej, třeba ty Slepice v nouzi. Já jsem totiž takovej… ono to zní blbě, ale já jsem takovej
Forest Gump. Mám spoustu kamarádů, kterejm jsem vymyslel, co mají dělat za práci a oni to
dělaj a jsou milionáři a říkají mi: a proč si nevymyslíš něco takovýho i pro sebe? A já říkám: mě
by to nebavilo. Já už chci dělat jenom věci, kde mě to osobně uspokojuje. Manželka mi často
říká: prosím tě, už nic nevymejšlej. Já jsem totiž ten vizionář a manželka řeší tu realizaci, dělá
účetnictví atd. Tohle tam nepište, ale já chci třeba udělat…….. a …….. Abyste pochopili: já jsem
magor, pořád něco vymejšlím. Mám spoustu aktivit a některý pak nejsou moc dotažený.
Lidi mi třeba říkaj: proč nemáš prokliky, hned bys víc prodával… A já říkám: já nechci prodávat
víc, my to tak akorát stíháme a já se z toho nechci zbláznit. Všichni mi říkají: všechno musí růst.
Ale já si pamatuju, že když jsem byl malej, tak jsem si stavěl komínek z kostiček, a ať jsem se
sebevíc snažil, tak ten komínek nakonec vždycky spadnul. A oni na to, že je to moje zelená
demagogie. Nebo někdo přijde a říká mi: měl byste udělat reklamu. Kolik máte fanoušků? 15
tisíc. No, to je dobrý, ale mohl byste jich mít třeba 50 tisíc. Ale já nechci mít nějaký nahnaný
fanoušky bůhví odkud. Já chci mít ty, který to skutečně zajímá. Ale měl byste jich víc, líp by to
vypadalo. A já říkám: mě je to jedno, mě stačí těch 15 tisíc, který rozuměj tomu, co podporují.
Tak on vytáhne ten poslední trumf a říká: ale budete víc prodávat. A já říkám, že nechci víc
prodávat, a tím ho úplně odrovnám, protože on odchází a řekne: majitel obchodní firmy mi
řekne, že nechce víc prodávat…

O pozitivní kampani a “obrovské” organizaci, za kterou stál jeden člověk
Když jsme začínali, tak tady slepice nikdo neřešil. Teď je tady ta celoevropská iniciativa, který já
osobně velmi věřím. My většinu věcí děláme intuitivně, žádný strategie moc neřešíme. Víte co,

v organizaci, kde nemáte žádný zaměstnance, kde všichni dělají zadarmo, kde se někdo
angažuje a pak vám řekne, že na rok odjíždí někam pryč, moc strategie vyvíjet nemůžete. Taky
mi často lidi říkají, proč neiniciujeme nějakou petici. Ale naše strategie jak oslovovat lidi je jiná,
volíme jinou cestu. Navíc si myslím, že v zemi, kde je ministerskej předseda majitelem
velkochovů, je to neprůstřelný. Snažíme se ale to téma propagovat, co to jenom jde, dostávat
ho do médií.
Cokoliv dělám, snažím se to komunikovat pozitivně. Zjistil jsem po těch letech, co se ekologií
zabývám, že i lidi, který ty věci zajímají, nechtějí ty negativní informace poslouchat, protože z
toho mají depku. Změna klimatu, zvířata a tak dále, je toho tolik a je to důležitý, ale mělo by se k
tomu přistupovat pozitivně, ve smyslu: co člověk může udělat, jak on sám může pomoct.
Shodou okolností teď vydávám knížku Manuál proti ekologické depresi. Obsahuje jednoduché
rady, jak může každý člověk na svém parapetu, balkóně, zahradě pomoct živočichům kolem a
tím i sám sobě. Protože i parapet je terén, kde se toho hodně děje. A tak vlastně vznikly i ty
Slepice v nouzi.
My jsme původně chtěli udělat azyl pro hospodářský zvířata. A problém nebyl peníze, to
bychom sehnali, ani místo, měli jsme tehdy někoho, kdo nám ho nabízel, jenomže nebyli lidi,
který by tam chtěli bydlet trvale. A lidi mi říkali: Já ti přijedu pomoct na víkend. A já říkám:
počkejte, vždyť já to nemůžu provozovat, já mám vlastní firmu, bydlím tady za Prahou a
nemůžu se kvůli tomu stěhovat. Bylo to někde u Karlovejch Varů, krásnej pozemek, ale nešlo by
to provozovat takhle na dálku. Tak jsme si říkali, že zkusíme pomoct hospodářskejm zvířatům
jinak, a to těm, který může mít skoro každej. A přišli jsme na slepice, protože ty může mít
každej, kdo má zahrádku.
Můj plán byl, že postavím takovej jednoduchej web na pozitivních příbězích slepic, bude tam
minimum těch šílenejch záběrů z velkochovů, málo hrůznejch příběhů. A nepadne tam ani
jednou slovo boj: novináři mě do toho pořád tlačej, říkají, že proti něčemu bojuju. Ale já slovo
boj nemám rád. Já se jenom snažím pomáhat, aby se ty zvířata měli líp. A protože jsme to měli
takhle pozitivně postavený, tak jsme vlastně… já říkám my, ale byl jsem to vlastně jenom já v tý
době, tak se toho novináři chytli, přestože jsme ještě neměli jedinou zachráněnou slepici. Ale po
měsíci spuštění toho webu, kde ještě nebyla ani tisková zpráva, nic, tak mě zvali na rozhovory
do Český televize, do Novy, zkrátka úplně všude. Dělal jsem dřív prodej a marketing, tak asi
umím hezky mluvit a ty lidi zároveň mylně pochopili, že jsme nějaká obrovská organizace, která
má štáb lidí čekajících na telefonu a řešících konkrétní případy. A já jsem přitom přišel vždycky
z toho rozhovoru domů a tam na mě čekalo 80 emailů, ze kterých na mě padalo: jsem Maruška
Nováková z Horní Dolní a já bych příští týden potřebovala 20 slepic. A já jsem si říkal: Co já
mám jako dělat, jak mám tohle sám zařídit?
Představoval jsem si to naivně: zavolám do velkochovu a řeknu jim, že zachraňuju slepice a že
jim zaplatím stejný peníze, ale ono to tak samozřejmě nefungovalo. Zavolal jsem tam a oni
říkali: no, ale my si ty slepice prodáváme sami. A já říkám: a prodáte je všechny? A oni: skoro.
A já: a kolik vám jich jde na ty jatka? Oni: moc ne. A já: kolik tak? A oni: tak 20 tisíc. Tam prostě
nějaká jedna slepice vůbec nehraje roli.

O mýtech o slepicích
Ty mýty o slepicích se pořád opakujou. Za prvé, že slepice je hloupá a špinavá. Každej, kdo je
chová, ví, že hloupá rozhodně není, že pozná několik tváří a dokáže projevovat emoce. A
špinavý – to si vlastně namlouváme u všech hospodářskejch zvířat. Je to tak kvůli tomu, že jsou
zavřený do nějakýho malýho prostoru. Třeba že prase je špinavý, ve skutečnosti není vůbec
pravda. Prase je strašně čistotnej tvor, ale pokud jakýkoliv zvíře zavřem do malýho prostoru, tak
holt smrdí a je špinavý, jinak ale ne.
Další mýty panují okolo výkupů těch slepic. Napadají nás, že tím výkupem podpoříme
velkochov a že on na základě toho nakoupí další slepice. To ale není pravda. Snažil jsem se jim
vysvětlit, že oni je prodaj tak jako tak a že to nesmějí brát z pohledu těch velkochovů, ale
z pohledu těch zachráněnejch slepic. Když velkochov neprodá ty slepice nám, tak je prodá na
jatka, kde je zpracujou do drůbežích konzerv, a ty peníze dostane tak jako tak. A naopak je to
pro velkochov jednodušší, je prodat na jatka, protože to přijedou chlapi s kamionem a naházej
do něj za hodinu 10 000 slepic a velkochov nemusí nic řešit. To ani nechtějte vědět, jak to
vypadá. Kdežto když je prodávaj, tak tam musí někdo být, vybírat peníze a vydávat za určitých
podmínek a tak dál. Takže proto taky spousta velkochovů vůbec neprodává a radši je pošle
rovnou na jatka, i když dostanou třeba o trošku míň peněz než od nás. Nebo mi někdo řekne:
,,Oni ty slepice po pěti letech doma zabili. Musíte s tím něco dělat.“ A já říkám: „Samozřejmě to
není, co bych chtěl, ale zaprvé s tím těžko něco udělám a za druhý ty slepice aspoň pět dalších
let prožily někde v lepších podmínkách.“ Takže tam musíte trochu vyvažovat.

Slepice původně pocházejí z jihovýchodní Asie. Než se domestikovaly, tak žily v lese. Proto
taky ty kohouti kokrhaj, protože svolávaj svoje hejno. A každej ten kohout měl deset slepiček a
slepička udělala na jaře hnízdo, snesla deset vajec, vyseděla kuřátka a tím zkrátka skončila. Ale
my jsme z nich vytvořili snášecí stroje, který v současnosti mají snést 320 vajec za rok. Ono je
blbý přirovnávat lidi ke zvířatům a naopak, ale to je, jako kdyby ženy každej rok rodily. To je pro
ten organismus asi ten největší diskomfort, ale s tím už nemůžeme nic udělat, protože už jsou
tak vyšlechtěný. Další diskomfort nebo nepřirozenost je v tom, že slepice původně žily v malejch
hejnech a není pro ně typický žít v obrovských statisícových halách nebo namačkaný v kleci.
Slepice je společenský tvor, má kamarády, ty sociální vazby jsou mezi nima docela silný, kdežto
ve velkochovu musí být celej rok v kleci se slepicí, co je jí nesympatická, klove ji atd. Přesto
říkám, že ta hala bez klecí je aspoň krůček k tomu lepšímu.

O návratu malochovu na venkov a jatkách „za odměnu“
Tady blízko má jeden pán mobilní kurník, já tomu říkám maringotka, ale je to vymakaný, má to
elektroniku, solar, a slepičky jsou v noci vevnitř, mají tam hnízda, ráno snesou vajíčka, pak to
udělá B-B-B-B-B a kurník se otevře. Ten pán je má na poli s elektrickým ohradníkem, takže ony
jsou 14 dní na jednom kusu pole, běhají tam, večer zalezou dovnitř, on zase udělá B-B-B-B-B,
zavře a po 14 dnech je zase popoveze. Tohle je podle mě trend v tom smyslu, že je to
podnikání v malým, pro každého, kdo má kus pole.
Snažíme se pomáhat s návratem malochovu na vesnice, kde to dřív takhle fungovalo. Lidi měli
slepice na předzahrádkách, ale měli jich jenom tolik, kolik potřebovali vajec. A pak, jak lidi začali
mít garáže, najednou na slepice nebylo místo, tak je dali do výběhů a čím menší výběh, tím míň
se mají ty slepice dobře. My říkáme, že chov slepic je pro zahradu naopak požehnáním. Kdo se
zajímá o permakulturu, tak ví, že se tam slepice používají jako „slepičí kombajn“. Slepice vám
vybere škůdce, pohnojí zahradu. Nesmíte jich mít samozřejmě milion, pro běžnou rodinu stačí
bohatě třeba tři slepice. Takže já nebojuju, a to je právě to, co možná funguje. Já propaguju
chov slepic v malochovech a komunikuju lidem ten jejich pozitivní přínos. Celou tu komunikaci
stavím úplně jinak: ne jak se mají ty slepice špatně, ale že u vás se můžou mít daleko líp než ve
velkochovu. Samozřejmě mi vadí, jak se ty slepice ve velkochovech mají, to je jasný, ale stejně
tak mi vadí, jak je pak po roce pošlou „za odměnu“ na jatka, což je úplně nesmyslný, protože
kdyby si je lidi vzali, tak by jim ještě několik let snášely vajíčka. Tak proč, když je rok týráme,
nemůžou mít dobrou aspoň další část života?
Kdyby si v každý vesnici pořídili jeden takovejhle mobilní kurník, tak by s tím bez problémů
vyžila celá vesnice. Nebo by si tím ještě vesnice přivydělala. Je to opravdu automatika. Ráno
tam přijdete, doplníte zrní, které jim tam padá automaticky a jednou za den si tam přijdete
vybrat vajíčka. Já jsem realista a nevěřím tomu, že se to vrátí k tomu, že bude 60 lidí
poskakovat okolo 1000 slepiček, ale tenhle kurník vidím jako řešení. V tomhle jsou skvělý
Angličani: pojali chov slepic jako módu, třeba princ Charles má chov slepic. V těch kurnících, co

tam prodávaj, bych snad bydlel i já: kurníky z recyklovanýho plastu, takže to nepotřebuje žádný
složitý drhnutí. To si myslím, že je cesta.

O všech zvířatech bez rozdílu
Zabývám se všema zvířatama, který člověk může chovat na vlastní zahradě. Nerozlišuju mezi
tím, kterým zvířatům pomáhat a kterým ne. Mám doma ještě sběrný místo záchranný stanice
pro živočichy a na jaře přenáším žáby, věnuju se čmelákům a sršním a včelkám samotářkám.
Neřeším medvědy, vlky atd., tím se zabývá někdo jinej. Já se soustředím na to, co můžu udělat
v rámci nejbližšího okolí. Spousta těch zvířat nemá pozornost, neví se o nich, čím si můžeme
být navzájem prospěšný.
Objevil jsem třeba včelky samotářky, ty tu vůbec nikdo neznal. Lidi říkali: „To jsou nějaký
zaběhlý včely?“ Nebo jsem sem přivezl domečky pro čmeláky. Pátral jsem po tom, jak se
chovají čmeláci, a vypátral jsem v Čechách pána, kterýmu bylo 80 let a kterej asi 40 let na svý
zahradě zkoušel čmeláky chovat, testoval, tunil, vylepšoval a víte co? Nikoho ty jeho nápady
nezajímaly, protože všichni řeší včelí med a jak na něj dostanou dotace. Udělal jsem k tomu
web a ten web má doteď snad 10 000 návštěvníků měsíčně. Lidi to zajímá.
A s těma včelama samotářkama to bylo podobný, neznali je ani včelaři. Přitom je to jednoduchý:
uděláte domeček, navrtáte tam dírky, včelka si to najde, snese tam vajíčko, to je celý. Nemusíte
vůbec nic dělat. Ale ty lidi jsou dneska už úplně zblázněný: „To není možný! Mám to jako nějak
čistit?“ A já říkám: „Dejte to na slunný místo a jenom se koukejte, to je celý.“ Do toho mi psali
včelaři, že mě nahlásej na veterinární zprávu, protože tady buduju potencionální úkryty pro ulítlé
roje. Tak jsem jim napsal, že ta dírka má 8 mm průměr a ať mi řeknou, jak se desetitisícovej roj
vejde do tý dutinky…

Sleduju taky všechny ty změny. Dnes a denně ubývá hmyzu. A zase, máte dvě možnosti, to
jsme u těch depek. Každej den si přečíst, jak taje led a umírají lední medvědi nebo, to jsem četl
včera: „V Brazílii za posledního půl roku ubylo 500 milionů včel“. To jsou šílený informace. Těch
lidí, co to čte a vyhledává a má z toho deprese, protože nic nedává smysl, je spousta. Nebo je
druhá možnost: Zkusit udělat něco pozitivního podle svých možností, aspoň v nejbližším okolí,
na svojí zahradě. Jedna zahrada nic nespasí, ale těch zahrádek jsou v Česku miliony a můžou
poskytnout azyl pro zvířata, než ten mainstream dostane rozum.
Věnuju se ptákům a krmení na zahradě a hnízdění, teď jsem tady měl holku z ornitologický
organizace a ona říká: „Ty to komunikuješ dobře, ale vůbec neříkáš, že ty krmítka by se měly
každejch 14 dní čistit.“ Ale já říkám, že nejdřív ty lidi musíte naučit, aby se zajímali, aby ty ptáky
uměli krmit, aby je uměli poznávat, a pak můžete přistoupit k další edukaci. Když to na ně
navalíte hned na začátku – jestli chcete krmítko, musíte ho čistit, musíte ty ptáky znát, když je
neznáte, tak nevíte, jaký krmení mají… –, tak lidi odradíte od chuti cokoliv dělat.
Choval jsem taky kachny indické běžce. Když jsem si je tenkrát pořídil, tak jsem se ptal toho
chovatele, takovýho starýho pána, co s nima jezdil na výstavy, kolika let se dožívaj.
A on říká, že po třech letech už jsou ničemný. Já jsem se ho neptal, co znamená slovo ničemný,
ale pamatoval jsem si to. On říkal: „Oni vůbec neseděj, začnou dávat vajíčka do hlíny atd.“ Ale
já jsem je začal chovat co nejvíc přirozeně a zjistil jsem, že seděj a jsou to úžasný mámy a
dneska už mám i dvanáctiletý a žádný „ničemný“, všechny jsou úplně stejný. A tak jsem o tom
začal psát na facebook a napsal jsem tam, že vyhazuju ze skupiny úplně každýho, kdo je bude
žrát, protože to není poradna pro lidi, který je chovají na maso a není to ani poradna o umělým
chovu. A strhla se strašná mela, protože to v tý době nikdo neříkal. Oni je vystavovali,
potřebovali je dát do líhně, potřebovali je mít pod kontrolou, aby věděli, který se spářily, a
potřebovali, aby to bylo v březnu, protože v červnu už jsou výstavy atd. A začali mi psát, že jim
przním chovy, zakládali protestní facebookový skupiny. A mysleli si, že budu naštvanej. Ale ono
si to sedlo. Dneska je tam nějakejch 6000 lidí, který to sledujou, respektujou ty pravidla, líhnou
přirozeně, chovají kachny jako domácí mazlíčky.
O humánním chovu a lidech, kteří chtějí pomáhat
Vize, kterou sdílíme, je humánní malochov. Je dobře, že se dneska mluví o klimatický změně a
o tom, jakou roli v tom hraje živočišná výroba a konzumace masa. Že to najednou lidi začíná v
tý souvislosti víc zajímat. Nedávno jsem byl v nějaký pizzérii a tam byla taková maminka
s klukem, kterýmu bylo asi 6 let a objednávali si jídlo. Kluk říkal, docela odhodlaně: „Já si dám
něco bezmasýho, teď jsem četl, že kvůli klimatu by se to mělo omezit.“ A ta maminka na to: „Ať
si omezujou jiný, ty maso potřebuješ !“ Nevím, jak to dopadlo, už jsem musel odejít, ale ta
situace mi přišla naprosto výstižná k tomu, co se děje. Že ty lidi si neuvědomí, že ten kluk se
snaží ne chránit zvířata, ale chránit životní prostředí pro sebe a pro svoje děti. A ta matka, která
by jinak pro svoje dítě udělala to „nejlepší“, tu jeho snahu neguje, opakuje, co jí okolí nutí do
hlavy.

My máme dneska okolo 15 tisíc fanoušků. Jsou to lidi, který chtějí pomáhat, ale nejsou schopní
být vyloženě aktivističtí. Chtějí slyšet pozitivní příběhy slepic, sami je sdílejí, píšou, jak jim
slepice snáší, jak je spokojená. Je to něco, co vidíme, že funguje a pomáhá slepicím i lidem.
Máme dva facebooky, jeden je naše stránka, kde přispíváme my, a pak máme ještě skupinu,
kde lidi, kteří se o to zajímají a kteří s náma spolupracují, můžou psát sami, přispívat příběhy,
sdílet zkušenosti nebo rady. Myslím, že ten projekt pomáhá nejenom slepicím, ale i lidem,
protože každýho člověka zahřeje, když ráno vypustí ty slepice, vidí, jak se mají dobře, a
vzpomene si, že vlastně nebýt jeho, jsou už dávno mrtvý. Takže je to takovej uzavřenej kruh: ty
lidi si to uvědomujou a zároveň ty slepice mají lepší život.
Manželka mi vždycky říká: napiš o tom knihu. S tím projektem je spojená spousta příběhů. A já
říkám, že nemám čas psát ani svoje blogy. Psala nám třeba holka, která se pak zapojila do
práce naší iniciativy, holka, která jezdila už sama předtím do velkochovů, kam jezdí lidi a říkají:
,,Dejte mi nějaký lepší.“ A ona tam naopak jezdila a chtěla ty úplně nejhorší chudinky, že si je
pak vypiplá. A všichni na ní koukali a nechápali a nosili jí takový polomrtvolky slepice a ona si je
vypiplala. Tak to je příběh, kterej mi uvízl v hlavě. A nebo příběhy o těch předávkách. Třeba že
přijela nějaká osmdesátiletá paní a říká: ,,Já mám takovou krabičku…“ a teď je dala do tašky,
měla dvě. A já říkám: ,,A máte auto?“ ,,Ne, já jsem jela vlakem čtyřicet kilometrů a mám to dva
kilometry na nádraží.“ Tak je vlekla až domů, jela 40 kilometrů, aby ty dvě slepice zachránila. A
říká: ,,Dyť je to šílený, ty slepice v klecích…“ Tak to bylo takový hezký….lidi, kteří chtějí
pomáhat, i když jenom s taškou v ruce.

