














Jednotlivé kapitoly knihy „Zvířata jsou 
naši bližní“ byly vybrány z děl významných 
svět. humanistů a křesťanských myslitelů, 
kteří se otázkou morálního postavení zvířat 
a odpovědnosti člověka za jejich ochranu 
zabývali. Kniha je vyjádřením hlubokého 
zklamání nad lhostejností naší společnosti, 
církví a vládních institucí k osudu a utrpení 
zvířat v různých oblastech lidského konání, 
a to zejména v dnešním systému živočišné 
výroby. Kniha nutí k vážnému zamyšlení nad 
ztrátou laskavého vztahu člověka k mimo-
lidským tvorům, jeho schopnosti slitování 
nad jejich utrpením a morální odpověd-
nosti za jejich život bez bolesti a utrpení. 
(Nakladatelství PRÁH, 2010) 

Z knihy „Zvířata jsou naši bližní“: 

V životě přijdou chvíle, kdy člověku není 
třeba žádných doktrín, kdy dokonce práva 
se stanou zcela podružným pojmem a kdy 
život od nás nepožaduje nic víc než prostý 
projev úcty k ostatním tvorům, trochu sli-
tování a trochu lásky.

Jste-li svědky té naprosté lhostejnosti 
k utrpení tvorů sloužících nám za potravu 
a nezměrného utrpení tolika životů, pak 
všechny snahy ospravedlnit takový systém 
mi připadají jako prázdné fráze a ubohé 

výmluvy, které nemohou zakrýt všechnu tu ohavnost a bezbožnou domýšlivost, ten neuvěřitelný 
rozměr a hloubku utrpení, a nezměrný zármutek nad tím vším.

Lze říci, že to, co člověka činí opravdu člověkem, je právě jeho schopnost pochopit, že utrpení 
zvířete je důležitější než požitek z kousku masa.

Organizace v České republice, které se zabývají ochranou zvířat a propagují vegetariánství:
Pro hospodářská zvířata (www.prohospodarskazvirata.blogspot.cz)
ForFreeLife (www.forfreelife.eu)
Společnost pro zvířata (www.spolecnostprozvirata.cz)
Otevři Oči (www.otevrioci.cz)
Kolektiv pro zvířata (http://kolektivprozvirata.blogspot.cz)
Svoboda zvířat (www.svobodazvirat.cz)
Česká vegetariánská společnost (www.vegspol.cz)
Česká společnost pro výživu a vegetariánství (www.csvv.cz)
Seznam organizací v ČR a zahraničí: www.otevrioci.cz, www.differentlife.cz/odkazy.htm
Soubor článků o morálním postavení a právech zvířat: www.animalrights.webz.cz

Informace týkající se ochrany a péče o ztracená, opuštěná a týraná zvířata lze získat na internetových stránkách organizací
Pražský spolek ochránců zvířat (www.psoz.cz) a První společnost za práva koček (www.kockaapravo.cz).


