
 
 

Agrofert trestá nevinné a posílá je zbytečně na smrt 

Tisková zpráva ze dne 6. 9. 2018 

 

Velkochov nosnic v klecích Druko Střížkov, který patří Agrofertu, odmítl dát šanci slepicím z jeho chovu, které mohly 

druhou část svého života konečně prožít tam, kam přirozeně patří, tedy na zahradách v malochovech. Jako důvod 

zrušení pravidelného prodeje slepic, místo poslání na jatka, uvedl oficiálně na svém webu „negativní mediální 

kampaň ze strany ekologických aktivistů, vedená proti klecovému způsobu chovu nosnic.” (viz 

https://www.agrofert.cz/akce-a-aktuality/detail-aktuality/prodej-nosnic). 

Petr Dobrý z iniciativy Slepice v nouzi, která propaguje druhou šanci pro slepice z klecových chovů, k tomu řekl: „ 

Agrofert tvrdí, že jeho chovy jsou v pořádku a slepice jsou v jejich chovech šťastné. Nechce ale patrně chov a 

slepice ze svých chovů ukázat veřejnosti. Bojí se snad, aby se nedozvěděli lidé pravdu? Zákazem prodeje 

„vyřazených“ nosnic lidem, kteří vědí, že slepice není jen stroj na vajíčka, jasně ukazuje, jak Agrofertu na slepicích, 

které ho tak dobře živí, záleží. Prostě je pošle za odměnu za plnění extrémní snášky na jatka.“ 

Romana Šonková, koordinátorka celoevropské kampaně Konec doby klecové v ČR, dodala: „Toto nešťastné 

rozhodnutí, které bere slepicím šanci na lepší život po vysvobození z klece, jen dokazuje, jak kruté klecové chovy 

jsou. Existují lepší způsoby chovu a my máme díky značení vajec na výběr, který chov podpoříme svým nákupem. 

Číslo 3 na vejci znamená klecový chov a slepice, která ho snesla, prožije celý život v drátěném vězení, kde se tísní 

s dalšími družkami. Je načase ukončit zbytečné utrpení slepic v klecích, ukončit dobu klecovou pro slepice!“ 

Konec 

 

 

Poznámky pro redakce: 

Více o iniciativě Slepice v nouzi:  

Iniciativa propaguje návrat chovu slepic na zahrady a zahrádky, věnuje se edukaci zákazníků jak poznat v obchodě „ta 

správná“ vejce, a hledá domovy cca ročním nosnicím, které velkochovy označují na za vynešené a posílají je v takřka 

ještě juniorském věku na jatka. Přitom slepice se mohou dožít až 10 let. Více na www.slepicevnouzi.cz  

 

Více o kampani Konec doby klecové:  

Více než 300 milionů hospodářských zvířat po celé Evropské unii musí strávit celý svůj život ve vězení stísněných, 

holých klecí. Mnoho dalších milionů zvířat prožije v kleci značnou část svého života. Klecový chov je nehumánní 

systém, který živé vnímavé tvory degraduje na produkční jednotky tím, že jim znemožňuje základní potřebu volně se 

pohybovat a chovat se přirozeně, například hrabat, popelit se a hledat si potravu. Celoevropskou kampaň, která 

usiluje o ukončení používání klecí pro hospodářská zvířata, vede mezinárodní organizace Compassion in World 

Farming s podporou mnoha dalších organizací v celé EU. Více na www.konecdobyklecove.cz 

 

Kontakty:   

Petr Dobrý, koordinátor iniciativy Slepice v nouzi: petr.dobry@hnutiduha.cz, tel 602 569 044 

Romana Šonková, koordinátorka celoevropské kampaně Konec doby klecové v ČR: Romana.Sonkova@ciwf.org, tel 

778 000 288  
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