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PŘEPIS INTERVIEW S PANEM PETREM HADAŠČOKEM ST. Z 28. DUBNA 2014,
 POŘAD „INFORMAČNÁ VOJNA“, SLOVENSKÁ ROZHLASOVÁ STANICE:

 „SLOBODNÝ VYSIELAČ“

Slovenská  rozhlasová  stanice  „Slobodný  vysielač“  -  financovaná  z  dobrovolných  prostředků
širokého  spektra  nezotročených/sympatizujících/svobodných  občanů  Slovenské  republiky  -
odvysílala 28. dubna 2014 v pořadu „Informačná vojna“ exkluzivní 120-ti minutový rozhovor (cca
21:00  -  23:00hod.)  s  panem  Petrem  Hadaščokem  st.,  známým  ostravským  bojovníkem  proti
vynucování čipování zvířat i člověka (viz rozhovor pro Necipujtenas.CZ) na téma „Společně proti
čipování“. Relaci moderoval pan Norbert Lichtner, jenž je často srovnáván (hlasově/myšlenkově) s
populárním Alexem Jonesem. 

Pan  Hadaščok  st.  popsal  tristní  situaci  s  přetrvávajícím  vynucováním  implantací  cizích
elektronických  předmětů  do  živých  těl  především  pejsků  v  Ostravě a  v  dalších  městech  ČR.
Upozornil  na  možné  hrozící  nebezpečí  zavedení  povinného  označování  mikro/nanočipem  také
samotných  občanů  Evropské  unie  a  jejich  dětí.  Vyzval  společně  s  moderátorem  Lichtnerem
politickou reprezentaci Ostravy a vůbec celé ČR k respektování přirozených práv/svobod člověka, k
nezasahování  moci  výkonné/zákonodárné  do  lidského  soukromí  a  k  osvobození  obyvatel  od
„čipové  totality“.  Pan Hadaščok  v  této  souvislosti  poděkoval  za  podporu  všem lidem,  kteří  si
uvědomují nebezpečí vynucování čipování pro zachování vůbec těch nejzákladnějších hodnot naší
euroatlantické  západní  svobodné  civilizace.  Obzvláště  vyslovil  své  uznání  Straně  svobodných
občanů (Svobodní), která dle jeho zkušeností nejvíce usiluje v praxi o ukončení čipovacího útlaku a
jejíž  zástupci  kandidují  jak  v  komunálních  volbách  roku  2014,  tak  i  v  letošních  volbách  do
Evropského parlamentu. 

Přepis vysílání je k dispozici níže a vlastní záznam pak na Youtube Společenství Necipujtenas.CZ,
ve  formátu  MP3 (pouze  14  Mb/  2  hodiny/  nižší  kvalita)  a  nebo  přímo  na  webu slovenského
„Slobodného Vysielača“.

Slovenská rozhlasová stanice „Slobodný vysielač“ - financovaná z dobrovolných prostředků širokého
spektra nezotročených/sympatizujících/svobodných občanů Slovenské republiky - odvysílala 28. dubna 2014
v pořadu „Informačná vojna“ exkluzivní 120-ti minutový rozhovor (cca 21:00 - 23:00hod.) s panem Petrem

Hadaščokem st., známým ostravským bojovníkem proti vynucování čipování zvířat i člověka na téma
„Společně proti čipování“. Relaci moderoval pan Norbert Lichtner, jenž je často srovnáván

(hlasově/myšlenkově) s populárním Alexem Jonesem a v programu mj. řekl: „Tady nejde o psy, alespoň mi
osobně. Říkám, že já jsem nikdy žádného neměl a ani nemám k nim nějaký extra vztah, ale tady jde

opravdu o tu svobodu, aby člověk si mohl udělat rozhodnutí sám a ne nějaký komisař, aby rozhodoval o
jeho životě a životě jeho dětí a zvířat a vůbec všeho, co má. Je to hrozné a tomuhle je nutné se postavit a já
jsem rád, že někoho takového jako Vy: řekněme v Ostravě máte. Tak: Ještě jednou Vám děkuji.“ Textový

přepis rozhovoru včetně zdrojů a komentářů je k dispozici na webu Necipujtenas.CZ.
Zdroj obrázku: http://www.slobodnyvysielac.sk; Petr Hadaščok st. a www.necipujtenas.CZ
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Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: Hned v úvodu přivítal posluchače a pozval je na společné setkání 24. května 2014 v
krásné slovenské přírodě a dobrý guláš.

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dnešní téma je nazvané tak, jak to chtěl pojmenovat můj host a to je: „Společně proti
čipování“ a mým hostem je pan Petr Hadaščok. Dobrý večer Vám přeji.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Dobrý večer pane Lichtnere. Ozývám se z Ostravy. Přeji
dobrý večer nejenom Vám, všem Vašim posluchačům a vlastně i všem slušným lidem na Slovensku a
pochopitelně i u nás doma, hlavně v Ostravě.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře, děkujeme velmi pěkně.“ 

(Následuje drobný humorný vstup ohledně úprav kvality zvuku - přenos probíhá pomocí programu
Skype.). 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“:  „Tedy  to  čipování:  My  jsme  vloni  měli  několik  pořadů ohledně  čipování  a  tady
samozřejmě média placená/řízená různými lidmi a samozřejmě taktéž skrze státní orgány lživě, lživě
hustili lidem do hlavy, že musí, musí si dát, musí si dát očipovat psy, kočky a já nevím co a že to
prostě nevím k jakému přesnému datu musí být a musí to být a lidé šli a zaplatili, já nevím jestli 30,
40, 50 euro, podle toho, kde se nacházeli a že to musí být a musí, musí, musí - ano - a úplně celé
šílenství a samozřejmě Slovák, který prostě věří televizi - ano - protože je padlý na hlavu, tak to
zvíře vzal, šel a očipoval. Zacvakal tam 50 eur - proč ne - ano - a  potom najednou ejhle, že to
nebylo zapotřebí, že se to nemuselo a bylo to jen tak, že to bylo doporučené  - ano. Tohle se stalo
loni na Slovensku. Co se děje tedy v Čechách v současné době?“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Takže v prvé řadě chci říct, že jsme to dění na Slovensku
sledovali také. Sledovali jsme i víceméně práci Slovenské národní rady a jejich poslanců. Sledovali
jsme to rozhodující hlasování. Pokud se nepletu: bylo v říjnu loňského roku, kdy ze 137 přítomných
slovenských poslanců 133  hlasovalo pro to, aby bylo čipování dobrovolné a pouze jeden z těch
poslanců byl pro to, aby bylo čipování dále povinné.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný 
vysielač“: „Víte, který, nebo nevíte?“ 

(Poznámka: Jediný poslanec - pan veterinář MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. - odmítl změnu zákona 
podpořit. Přitom ještě před hlasováním zastával opačný názor a uvědomoval si také možná rizika 
povinného čipování koček. - Více se dočtete na: 
http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/parlament-uzakonil-dobrovolne-cipovani-
sk.aspx#ixzz31Iqy0n83 )

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Jmenovitě ne.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Škoda.“
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Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „Znal  jsem skupinu poslanců (mezi  nimiž  se  objevila
zvučná  sociálně-demokratická jména  jako:  Ing.  Marian  Záhumenský,  Ing.  Tibor  Lebocký,  Ing.
Ľuboš  Martinák a  další  -  viz  http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/parlament-uzakonil-
dobrovolne-cipovani-sk.aspx#ixzz31IvRyihV, pozn. autora), myslím si, že pan Záhumenský Marian,
jestli se nepletu, byl jedním z iniciátorů a opravdu jsme to sledovali, protože jsme si říkali, že když
to dobře dopadne na Slovensku, musí to dobře dopadnout i u nás. Bohužel - jak bych to řekl slušně:
z nás v Ostravě se někteří zastupitelé pokoušeli udělat - no - ten výraz neřeknu, ale možná, když to
řeknu trošku něžněji, tak hlupáky. Doufal jsem, že když se objeví výsledky, které jsem přímo na
zasedání Zastupitelstva města Ostravy oznámil, tak že někteří změní názor. Mám na mysli výsledky
hlasování na Slovensku. Následně potom i schválení panem presidentem Gašparovičem. Tudíž víme,
že od prvního ledna tohoto roku, tzn. 2014, je na Slovensku ´čipovanie´, jak se tomu u Vás říká,
nejenom psů, ale také koček a fretek dobrovolné. Udělali jste obrovský kus práce. Nevím všechna ta
jména, ale byl jsem v kontaktu i s Vašimi slovenskými kolegy. Nechci se chlubit, ale pomáhali jsme i
při zakládání internetové  Petice, ať jsem přesný, při zakládání internetové petice na Slovensku a
myslím si, že i když nebyl to ten hlavní podnět, tak přece jenom to napomohlo k tomu, že dneska je
Slovensko v tomhle tom směru daleko před námi a máme mu co závidět.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře, to je sice pěkné, možná to je jedna z mála věcí (které jsou u nás v pořádku, pozn.
autora), ale mne zajímá, jaká je situace tedy v Čechách. V Čechách je uzákoněné něco, nebo se
chystá něco, nebo jak to tam vypadá.“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „Uzákoněné  je  pouze  to,  že  mohou  rozhodovat
prostřednictvím  vyhlášek  místní  zastupitelstva.  Začalo  to  (vynucování  čipování,  pozn,  autora)
zhruba v roce 2004,  2005 hlavně  Praha,  Plzeň.  Pokud se nepletu,  v  tu  dobu začínali  v  Praze
bojovat i novodobí kmotři  (osoby spojující byznys s politikou, pozn. autora) no a pochopitelně z
toho pravděpodobně něco měli. Kdo konkrétně, to se samozřejmě nezjistí, neví, ale v tu dobu to
začalo a pak to postupovalo dál a dále a momentálně je nejhorší situace - aspoň já to tak vidím - na
S  everní  Moravě,  kde  to  jde  jako  lavina:  začnu  asi  Frýdek,  následovala  Karviná,  následoval
Havířov, následuje Ostrava, to mluvím o těch větších městech, no a není to nic radostného, protože
na Severní Moravě to není jediný problém. Já neříkám, že čipování pejsků je úplně to nejvážnější,
ale tím se momentálně zabýváme, ale těch problémů je mnohem, mnohem více a mne mrzí to, že na
Severní  Moravě  prostě  nás  berou  za  takové  jednoduché  lidi,  když  to  řeknu  v  uvozovkách
jednoduché, že si myslí, že spolkneme všechno a že si necháme kálet na hlavu.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No a teď ale v jakém smyslu: a nebo kdo si to tedy myslí.“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „Říkám:  jde  to (vynucování  čipování,  poz.  autora)
postupně jako lavina. Jednu dobu jsem říkal, že to je jak tsunami; prostě jde to od města k městu.
Takový  první  větší  odpor  začal  tedy  u  nás  -  aspoň o  kterém já  vím,  ale  je  faktem to,  že  mne
kontaktuje spousta lidí z celé republiky: není problém přes tu petici mne kontaktovat. Já odpovídám
a nakonec i pod Peticí je spousta názorů, odpovědí na různé otázky. Jak bych to řekl: většině lidí se
to (vynucování čipování, pozn. autora) nelíbí. Ovšem město (Ostrava, pozn. autora) nepodniklo,
nebo se neobtěžovalo oslovit občany, zeptat se na jejich názor, provést nějakou anketu, besedu,
prostě z ničeho nic 24. 10. v roce 2012 vydali  vyhlášku a většina občanů byla tedy zaskočena,
překvapena. Dovolím si citovat jednu manželku jednoho starosty místního městského obvodu, která
řekla, který … pár teček, to zase vymyslel. Čili ani ty manželky to nevěděly (tyto Vážené dámy -
případně slečny - vědí vždy vše první a často mají informace lepší než lecjaká zpravodajská/tajná
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služba,  pozn.  autora). Manželky  starostů  městských obvodů.  Bylo  to  překvapení.  Vyhláška byla
vydaná, schválená, no a teprve potom následovala školení nebo více méně beseda s panem  dr.
Nytrou, což je veterinář, který starostům a některým zastupitelům vysvětloval, co to obnáší, co to
vlastně má znamenat (to čipování, pozn. autora), co to přinese a já celkem chápu veterináře, že to
je pro ně job, u Vás se říká ´biznis´ a chápu, že oni sami proti sobě nepůjdou. Na druhé straně
ředitel  Krajské  veterinární  správy (Státní  veterinární  správa  pro  Moravskoslezský  kraj -  viz
http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality,  pozn.  autora)  pan doktor  Kaděrka
(MVDr.  Sever  í  n Kaděr  ka, pozn. autora)  až v lednu 2013, tzv. třetí měsíc po vydání té vyhlášky,
poslal na žádost Magistrátu města Ostravy of  i  ciální dopis se stanoviskem jaké má Evropská unie, z
čehož naprosto jasně vyplývá, že Evropská unie - takhle - nevyžaduje povinné čipování. Pouze při
styku mezi zeměmi nebo případně, když to zvíře překračuje hranice: To tedy vyžadují, ale pokud je
to zvíře, v daném případě pejsci, u nás v domácím chovu, je řádně značeno: není nejmenší důvod,
aby bylo čipováno. Naši páni poslanci nebo spíš zastupitelé si to vysvětlují ten (český, pozn. autora)
zákon tak, že mohou nařídit čipování: on ten zákon to skutečně připouští, ale připouští, že mohou
být  čipováni  pouze  ti  (psi,  pozn,  autora),  kteří  jsou  toulaví  a  opuštění (a  nejsou  již  např.
označeni známkou nebo jiným způsobem, pozn. autora). Oni jaksi to svedli na všechny psy a na
základě toho vydali vyhlášku.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Takže teď je v Čechách situace taková, že každá ta obec si může tedy takovou vyhlášku
zpracovat: a nebo ne?“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Přesně tak. Přesně tak. Naštěstí, říkám, tady na Severní
Moravě ty čtyři větší města to  (vynucování čipování, pozn. autora)  postihlo. Zdůrazňuji: Frýdek,
Ostrava, Karviná, Havířov, to jsou ty největší města, to postihlo, ale takováto situace snad není
nikde jinde než na severní Moravě, protože a teď to vyjmenuji jedno za druhým: Olomouc, Zlín,
Brno, Jihlava, České Budějovice, Pardubice, Hradec Králové, Liberec: čipovat nemusí. Tzn. většina
krajských měst  čipovat  nemusí.  O těch  menších  městech  ani  nemluvím.  Samozřejmě najdou se
některé, ale jinak  drtivá většina měst a obcí v České republice zatím čipovat nemusí a  pokud se
tomu  (vynucování  čipování,  pozn.  autora) lidé  nepostaví  a  nebudou se  bránit,  tak  to  bude
pokračovat dál.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře, takže v té Ostravě se lidé nějakým způsobem absolutně tomu nepostavili?“      

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Jediná ta Petice. To je Petice. Musím říct, že byla ještě
jedna Petice, tu zorganizovala  Strana svobodných občanů (Svobodní, pozn. autora) pod vedením
krajského vedoucího (Ing. Jiří Zapletal, pozn. autora). Tam bylo - pokud se dobře pamatuji - zhruba
do pěti set podpisů během jednoho měsíce. Pan předseda strany Svobodných občanů (Ing. Petr
Mach, Ph.D., pozn. autora) celo-stání nás podpořil veřejně, krajský šéf Strany svobodných občanů
taktéž a oni měli tedy svoji Petici. Takže ta podpora tam z té strany byla. Byla podpora ze strany
některých poslanců (např. podpora: Ing. Zbyněk Stanjura z ODS nebo Mgr. Herbert Pavera z TOP
09 a další, pozn. autora), ale ne od všech a někteří se domnívají, že když mu se čipování líbí a dle
některých výhody převažují, tak to musí dělat všichni.  Nejsou schopni respektovat to, že někdo
může mít jiný názor, jinak se na to dívat a s jiným přístupem k tomu přistupovat.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře. Je tam - takto, když se na to podíváte, když se tomu věnujete, je tam nějaké
podezření, že někdo si tam s tím dělá nějaké kšeftíky.“           
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Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Konkrétně tady v tomto se to lze jenom domnívat. Důkazy
nejsou žádné. Mohl bych říct nějaké indície.  Tato vyhláška, která byla vydána v tom roce 2012
dvacátého čtvrtého desátý, ležela dva roky v šuplíku pana náměstka primátora (Vážený pan Ing.
Dalibor Madej z  ODS, pozn. autora) -  to jsou jeho slova -  snažil se to údajně nedat do běhu.
Nakonec rozjel  to  M  ěstský  obvod  Ostrava  -  Poruba,  který  s  tím  čipováním  přišel.  Teď  tam
starostuje  pan  Ing.  Palyza a  on to  víceméně  přiznal,  že  tam ta  akce  začala.  Přiznal  to  tedy
konkrétně jeden ze zastupitelů Poruby (Vážený pan Nikolas Pistolas -  ČSSD, pozn. autora),  který
potom to dokonce písemně zveřejnil na stránkách webu Necipujtenas.CZ.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Takže tento Palyza to začal protlačovat - pokud to chápu správně?“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Ano. Přesně. Přesně, aspoň to, co je z těch dostupných
informací  (jasné, pozn. autora), protože tak, jak to dva roky údajně leželo tedy v šuplíku, tak to
nikdo z běžných občanů nevěděl: to jsem se dozvěděl až loni v listopadu, tak během toho se to
dvakrát projednávalo údajně na R  adě města (Ostravy, pozn. autora) nebo na zastupitelstvu, to bych
lhal, protože to zase bylo utajené před občany. Akorát v tisku a budu konkrétní na iDNESu: bylo
zveřejněné, že se to dvakrát podařilo jedné paní starostce městského obvodu (dnešní zastupitelka
Ing. Nataša Čeganová - ODS - z Ostravy-Pustkovce, pozn. autora) smést ze stolu. Měla natolik
pádné argumenty a přesvědčila ostatní, že to neprošlo a potom najednou to prošlo.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No a co změnilo těm zastupitelům jejich názor tedy.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Ehm …“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Nepovídejte, že nějaký (nový, pozn. autora) argument (smích, pozn. autora).“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „No tak argumenty některé já bych velice rád citoval, ale
teď  to  nemám  zrovna  při  ruce  a  zkreslovat  to  není  to  nejlepší.  Prostě  dostali  na  stůl  takové
argumenty, že si to někteří spočítali, co je pro ně výhodnější a ač jsem osobně navštívil několik
starostů městských obvodů, tak nikdo z těch větších obvodů - s výjimkou Poruby - musím říct, řekl,
že no ani že nebyli přesvědčeni, že to není takové, že je třeba vidět i druhou stranu a to byla jedna
část starostů městských obvodů a setkal jsem se dokonce i s tím názorem - bohužel, že  pokud by
jejich městský obvod byl proti, tak by jakékoliv dotace a teď nemůžu jmenovat na jaké akce, šly
stranou, prostě i takový názor jsem zaslechl.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře, chtěl bych, tady se ptá nějaký Marek a nechápu, celkem, co píše, že a co je ta
lavina? Co se tedy na tom severu Čech děje? Mi neřekl. Mám kocoura a o ničem nevím.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Takže lavina znamená to, že se to (vynucování čipování,
pozn. autora) hrne jako lavina.“
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Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Aha, takto.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „/.../  a  tak  jsem to  myslel  i  s  tím  tsunami,  že  se  to
(vynucování čipování, pozn. autora) rozšiřuje bezohledně. Co se týče kocourů, tak to platilo jenom
na Slovensku: psi, kočky a fretky. V Čechách se to týká jenom psů, takže že by se lavina šířila na
severu Čech (i z hlediska koček, pozn, autora) nevím, ale i tam jsou některá města, kde to (čipování
psů, pozn. autora) prosadili a jsou zprávy i z některých měst takové  (Roudnice nad Labem - viz
http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/vstric-totalitnimu-policejnimu-rezimu-cr.aspx),
že tam dokonce místní policie, městská policie, pořádá - řekl bych to - hon na pejskaře. Jestli je to
pravda nebo ne: nemám šanci to ověřit. Jsem jen obyčejný občan České republiky, občan Ostravy,
takže nemám možnost ověřit každou informaci, která se mi dostane.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No zase já Vám povím, že některým těm pejskařům já bych hnáty polámal, protože se
nestarají o ty zvířata.“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Těch je menšina.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „A nesbírají  za nimi.  No však jasně, ale tohle je taky jeden z problémů a hlavně na
sídlištích a já si pamatuji, teď se bavíme o minulosti, jak jsem před dvaceti lety bydlel v Brně na
sídlišti a tam se mezi těmi hovny nedalo chodit. Každý na to kašlal. Ano - a to bylo hrozné. Děti si
tam hrály na pískovišti. Tam to bylo všechno: bylo to hrozné. Ale dobře, takže.“ (Inu občané měli
vytvořit svépomocí úklidové čety a nečekat, že se o to někdo jiný postará; nadávat v hospodě umí
každý, ale přiložit ruku k dílu: to nechce nikdo, pozn. autora)

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Rozumím.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Rozumíte, ano, o čem hovořím?“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Ano.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „To je také věc a určitě čip tomu nezabrání (směje se, pozn. autora), ano, jako zase nic
si tady nenamlouvejme, ale teď jsem chtěl říct, že ta městská policie by se měla občas na ty lidi
podívat, co s těmi psy vlastně dělají, ale na druhé straně tedy: které okresy v Čechách, tedy na
Severní Moravě, mají tuto vyhlášku (o čipování, pozn. autora) již platnou?“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „To není po okresech, ale města. Budu konkrétní.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Aha.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „Ostrava,  to  jsem říkal,  ale  hned vedle  Ostravy  jsou
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například Klimkovice - lázeňské město, kde čipování není; hned vedle Ostravy je město Paskov:
není čipování; hned vedle Ostravy je Hlučín: není čipování. Kousíček od Ostravy je Orlová, kde teď
se pracuje na tom a dokonce se mne i novináři z Orlové ptali,  zda, jaké plusy, jaké mínusy  (to
čipování má, pozn, autora), tak jsem jim řekl své názory, ale tady se mělo začít i v Ostravě. Mluvit s
lidmi, říct: co potřebují, co pro to udělat a v žádném případě ne nutit. Totalitu jsme si užili už
dlouho. Není třeba tímto způsobem s normálními/slušnými lidmi jednat. To, že se jedná s těmi
třeba, co nesbírají ty hromádky, když to řeknu slušně: ano, na ty je třeba přísnost a já osobně bych
neřekl ani ň, kdyby dostali pořádnou pokutu. /.../.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“:  „Dobře,  takže  říkáte  Ostrava  (vynucuje  čipování,  pozn.  autora),  předpokládám,  že
Poruba .“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Ne, ne, ne: Poruba je městská část Ostravy, čili v Ostravě
je to (vynucováno, pozn. autora) jako v celé.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Aha, takže i v Porubě.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „/.../  Ostrava je  statutární  město,  tudíž  Zastupitelstvo
města Ostravy rozhoduje o všech městských obvodech a těch je pokud se nepletu 23 nebo 24 (zatím
23,  nicméně  pokud  bude  pokračovat  vynucování  čipování,  tak  zřejmě  některé  ubudou,  pozn.
autora). Takže Ostrava jako taková vydala vyhlášku OZV č.9 z roku 2012, kde rozhodla o tom, že
čipování  psů je  povinné nejpozději  od 1.  1.  roku 2014  (přechodné období jednoho roku,  pozn.
autora) a to vše na náklady chovatele. Teprve po našich protestech se podařilo dosáhnout toho, že
město jako takové přispívalo - zdůrazňuji přispívalo - nepřispívá -  přispívalo sto korunou na to
čipování a městské obvody mohly dobrovolně přispívat a také přispívaly: některé myslím si,  že
většími částkami od 100 korun do čtyř set korun - pokud já vím. Konkrétně tedy v té Porubě: tam to
bylo  400 korun plus stovka od města, čili tam obyvatelé Poruby dostávali,  pokud jsem správně
informovaný, a asi ano, těch 500 korun, ale třeba největší  městský obvod  Ostrava-Jih, tak tam
dostávali chovatelé, kteří si nechali toho pejska očipovat 100 korun od města, 100 korun od obvodu
městského,  no a pochopitelně  všude museli  občané kromě toho,  že  tu  evidenci  všechnu museli
provést,  absolvovat,  tak  museli  podepsat  tzv.  prohlášení  o    bezdlužnosti vůči  městu,  jináč  by
nedostali nic. To všechno platilo ještě v loňském roce - zdůrazňuji po našich protestech. Od tohoto
roku opět město ani obvody nepřispívají na čipování ani ň. Já nevidím nejmenší důvod, proč by
obvody měly přispívat na čipování nebo město v případě,  že by bylo dobrovolné.  Kdo chce si
očipovat psa, nikdo mu v tom nebrání, ale ať si to zaplatí ze svých prostředků. Kdo nechce, holt
nebude žádnou dotaci nebo příspěvek od města nebo obvodu požadovat.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře, máme tady otázku: No a co že je v tom čipu? K čemu má sloužit a kolik to stojí?“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Takhle: Ceny se pohybují zhruba v Ostravě, pokud mám
zase informace, od 400 do nejdražší jsem slyšel 560,-Kč, ale někteří si koupili čipy přes Internet a
jenom za ten čip zaplatili 600,-Kč až 700,-Kč. Čili pokud řeknu - ta průměrná cena je zhruba 500,-
Kč, což se rovná 280, 380, necelým dvaceti eurům.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Tak, no - dvacet.“
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Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Čili oproti Slovensku je to poněkud levnější, ale je otázka,
kde se ty ceny vyšplhají třeba za půl roku, nebo za rok. To je jedna věc. Druhá věc je, že máme
bezpečné informace ze Slovenska (smích, pozn. autora), že třeba čipování psů v Mnichově stojí 8
eur, takže je to směšné, když v Německu se platí za čipování 8 euro, na Slovensku to začalo na
patnácti až dvaceti a skončilo - jak jste říkal - na 51 eurech.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Přece Vám to říkám, že to byl tunel. Rozumíte: to byl jeden tunel. Ten čip má hodnotu
možná 50 centů, ano, více nemá.“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Dvacet, dvacet, co jsem teď se dozvěděl: tak dvacet.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No tak dobře. Tak 20 centů. Takže Němec, když to tam píchne (čip pod kůži psa, pozn.
autora), tak mu to trvá možná celé 2 minuty: za 2 minuty si vydělá 7,80 (eur, pozn. autora). Ano?“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Rozumím.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Na Slovensku ale my jsme tak bohatí, ano, že když už si můžete dovolit psa, tak už si
můžete dovolit i 50 éček (eur, pozn. autora). Se mi zdá, že v Nových Zámcích to bylo 50 eur. Pokud
to není pravda, tak mne opravte posluchači, ale se mi zdá, že odtud posluchač normálně 50 eur
zaplatil za čipování, které nemusel podstoupit, ale uvěřil lžím v médiích. A to je celé.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „To říkáte případ jeden z Nových Zámků: já znám jeden
případ z pod Tater, protože jsem teď byl na Slovensku. Jedna paní tam chová osm ´mačiek´ (koček,
pozn. autora):  jak tomu u Vás říkáte. Dokážete si představit,  kolik ji muselo stát čipování osmi
koček?“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: (smích, pozn. autora) „No pokud je nechala očipovat - no.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „Dneska, když jsem s ní mluvil, tak říkala: zaplať Pán
Bůh,  že  to  dopadlo,  jak  to  dopadlo,  sice  pozdě,  ale  přece  jenom  ustoupili  (od  vynucování
čipování,  pozn.  autora),  nechali  si  říct.  Rozum  zvítězil.  Zajímavé  je,  že  rozum  zvítězil  na
Slovensku a nechce zvítězit v Ostravě. Já věřím a doufám, že po tomto rozhovoru, který tomu by
měl napomoci: se zastupitelé vzpamatují a při hlasování o této vyhlášce (také zvolí dobrovolnost v
označování domácích zvířat, pozn. autora) - protože já už jsem nejmíň třikrát nebo čtyřikrát žádal,
aby se hlasovalo o zrušení této vyhlášky a vždycky mi bylo odpovězeno, že hlasovat se nebude,
protože zastupitelé neprojevili dostatečný zájem o to, aby hlasovali. Velice divný postoj.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Vypadá to, že zastupitelé si nám v Ostravě dělají, co chtějí (smích, pozn. autora).“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „´Naozaj to tak vyzerá´.“
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Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: (smích, pozn. autora) „Dobře. Dáme si písničku a po ní se potom vrátíme.“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Výborně.“

(Poznámka: hudební vstup)

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Tak, vracíme se do druhé části dnešní Informační vojny. Hovoříme o čipování v České
republice. Mým hostem je pan Petr Hadaščok. Ještě jednou: dobrý večer.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „Dobrý večer pane Lichtnere.  Mohl bych ještě chvilku
dodat něco z toho, co jsme uzavřeli/neuzavřeli úplně?“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Jistě, já jen povím jednu věc, že tu hudební upoutávku (naší stanice, pozn. autora) bych
už měl změnit, že zde nejsme jen pro všechny Slováky, ale i Čechy, protože máme velmi mnoho
posluchačů v Čechách. Víme to každý měsíci podle toho, když nám chodí faktura za data. Tak.
Mluvte prosím.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „V závěru jsme hovořili o tom, že ostravští zastupitelé si
dělají, co chtějí. Není to docela pravda. Jednostranně. Jsou to jenom někteří. On mi to napsal pan
náměstek primátora (Vážený pan Ing. Dalibor Madej z ODS, pozn. autora), že ostravští zastupitelé
neprojevili  zájem o  tomto  bodě  hlasovat.  Nic  takového  se  nestalo.  Čili  týká  se  to  jenom části
ostravských zastupitelů. Já jsem přesvědčený, že většina zastupitelů je těch slušných, kteří se buď
nechtějí vyjadřovat,  ale jsou mezi nimi i takoví, kteří naprosto jednoznačně jsou proti čipování.
Dokonce je tam jeden velice aktivní pan zastupitel (Vážený pan  Jan Beche  r z „H  nutí Ostravak“,
pozn. autora). Několikrát vystoupil   na   zastupitelstvu a žádal, aby tady toto (čipování, pozn. autora)
bylo zrušeno.  Na předminulém zasedání mu pan primátor  (Velevážený pan Ing. Petr Kajna  r –
primátor Statutárního města Ostravy /bezpartijní/ a signatář Charty 77, pozn. autora) slíbil,
že jeho bod se odloží na další zasedání na 2. dubna a tam bude projednán. Druhého dubna se
opět nic neprojednávalo a nepadlo o tom ani slovo, tudíž slovo pana primátora není asi to přesné
nebo  to  správné,  protože  když  něco  slíbí,  tak  to  má  dodržet.  Takže  není  pravda,  že  všichni
zastupitelé, že si dělají, co chtějí, ale část ano, část ano a bohužel je to ta část, která rozhoduje.
Bohužel.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No počkejte, ale tak to bude vždy ta většinová část ne, když rozhodli.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Jestliže někdo nehlasuje, tak těžko říct, kolik jich je. Teď
se právě stalo to, že jsem napsal dopis opět panu náměstkovi (Vážený pan Ing.  Dalibor Madej z
ODS, pozn. autora) i panu primátorovi, že je žádám, aby bylo provedeno hlasování. Žádám to již
opakovaně a protože, aby to projednávali zastupitelé, tak jsem musel použít toho, že jsem požádal o
tajné  hlasování  a  tady  toto  může  povolit  jedině  Zastupitelstvo  nikoliv  Rada  města,  takže
Zastupitelstvo by se mělo probrat k tomu, že se bude jednat o tom, zda hlasovat veřejně nebo tajně
a pokud už tedy o tom budou jednat,  celé  zastupitelstvo,  tak už by konečně mělo dojít  k  tomu
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hlasování, aby před volbami, které budou na podzim u nás, aby občané města věděli, jak kdo se k
této problematice staví. Já nechci z toho dělat úplně vele-problém, ale rozhodně to problém je a v
Ostravě bylo 24.000 psů se přiznávalo - odhadovalo. Takhle: ať jsem přesný - odhadovalo. Dneska
jich je údajně podle posledních údajů 15.700. Tzn. 8.300 psů záhadně zmizelo. Já sice tuším kde,
ale říct to naplno nemůžu.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: (smích, pozn. autora)

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Každopádně je to přístupem ostravské radnice - ať jsem
přesný. Tak.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No, když si spočítáte 15.000 X 500,-Kč (a posléze každý rok pravidelně další peníze za
štěňata, přírůstky atd., pozn. autora), tak ono to …“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Já jsem počítal 24.000 X 500,-Kč a je to 12.000.000.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No a tak to už zase není takové, takový špatný šolich, že ano?“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Určitě ne. Ono něco ti zvěrolékaři dostanou taky, takže to
není jenom pro ty lobbisty čipování nebo pro ty dealery, ale každopádně něco z toho spadne nejen
těm distributorům a výrobcům, ale něco spadne i na ostravskou půdu. Nevím kde přesně. Nemůžu
nikoho obvinit. Je to těžké.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře. Takhle bych se Vás zeptal: Vy máte teď na podzim taktéž volby do těchto - do
měst a obcí?“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Ano. Teď první volby budou v květnu - v ´máji´, jak se u
Vás říká - jestli se nepletu 23. nebo 24. ´mája´, tak nějak nevím přesně, to jsou volby do euro-
parlamentu, ty by měly být stejné (jako u Vás, pozn. autora) a zatím není myslím přesně stanovený
termín (těch obecních voleb, pozn. autora), ale odhaduji to na říjen tohoto roku, že by měly být
volby do obecních zastupitelstev, do městských zastupitelstev.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No dobře, no tak je třeba si akorát třeba zapamatovat, kdo tam je  (pro vynucování
čipování, pozn. autora) a už ho tam nevolit. To je úplně jednoduché.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „Však to je jednoznačně pod Peticí napsáno, že ale my
potřebujeme právě vědět, kdo a proto, abychom věděli kdo: potřebujeme to hlasování.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No počkejte, počkejte pane Hadaščoku. Ono se to odsouhlasilo, ano, to prostě někdo to
(čipování, pozn. autora) odhlasova  l. Je to tak?“ (Z 50-ti přítomných zastupitelů tehdy v říjnu 2012
hlasovalo pro vynucování čipování 42, 3 se zdrželi, 6 nehlasovalo, nikdo nebyl proti, pozn. autora.)
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Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „Ano, to bylo ale v říjnu roku 2012, kdy zastupitelé v
podstatě neměli vůbec žádné informace o tom, nebo minimální informace. Ty informace přicházely
postupně  teprve  po  schválení  té  vyhlášky (o  čipování,  pozn.  autora)  a  někteří  si  to  třeba  ani
neuvědomili, někteří už si to třeba dneska uvědomují, že byli svým způsobem podvedeni.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No dobře, ale tak zase se musíte na to podívat ale úplně realisticky. Jestliže nějaký ten
zastupitel, tedy nějaký ten městský poslanec, ale to platí i na Slovensku tohle to, pokud odhlasuje
něco, co znamená, že občan musí za to platit, ano, a už se nebudeme teď bavit ani o tom, jestli je to
čip nebo ne. Ano.  A to není přece omluva, že on nevěděl přesně, co to je. Rozumíte? Jako tak
potom co to je za zastupitele, když hlasuje o něčem, o čem nemá ani páru? Ano? Jako já bych se
zeptal  těch,  kteří  hlasovali  proti (osvobození  občanů od čipovacího útlaku,  pozn.  autora) a
jednoho z nich zlomit a ať prozradí ty jména (kdo lobboval za čipování, pozn. autora) a ty je
třeba zveřejnit a ty pak už nevolit. Protože ať už jednal vědomě pod nějakým tlakem nebo od
lobbistů a nebo je upláceli: je to stejné, jako ten, který volil a nevěděl: o čem hlasuje.  Ano? A
takových my tady máme 83 v parlamentu. Ano. Ti hlasují jen o tom, co jim jedna ženská ukáže.
(Slovenští  poslanci  bohužel  často  hlasují  podle  pokynu  mluvčího  u  řečnického  pultíku  ve
sněmovně: palec nahoru znamená pro zákon, palec dolů proti zákonu, pozn. autora.) Ano? A to pak
už není poslanec, rozumíte. Tak ať tu svou práci nedělá.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Souhlasím, souhlasím naprosto. Vtip je v tom, že někteří
byli obelháni. Jestliže v televizi náměstek primátora (Vážený pan Ing. Dalibor Madej z ODS, pozn.
autora)  si dovolí říct: Evropská unie už v tom režimu jede několik let: je to naprosto polopravda,
spíš se to kloní k té lži, ale on to otevřeně řekl v televizi, je to nahráno, takže není problém tady toto
prokázat: Evropská unie v tom jede už několik let. Není to pravda.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No tohle bylo také u nás. Na tohle se vymlouvali, že prostě: že Evropská unie, že musíte,
musíte.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „No tak tím to začalo nebo ne začalo, toto už bylo po
schválení vyhlášky. Tímto důvodem to jakoby omlouvali. Taky bylo, že kdo nebude (čipovat, pozn.
autora), tak bude platit 50.000 pokuty. Dá se to nazvat zastrašováním nebo vyhrožováním. Od toho
jsou právníci, aby to posoudili, ale už jsem to několikrát říkal a ač i mezi zastupiteli jsou právníci,
tak nikdo na to nereagoval, takže asi je to všechno OK. Podle nich. Podle mne určitě ne.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „Protože  zaplatit  50.000  pokuty:  to  je  likvidační.
Obzvláště  pro  některé  skupiny  obyvatelstva  včetně  důchodců.  Musím přiznat  včetně  důchodců.
50.000 jsou obrovské peníze - obzvlášť pro důchodce. Poslouchám.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No, no u nás důchodce  (ani, pozn. autora)  za rok tolik nedostane  (od státu důchodu,
pozn. autora). Ještě kdybyste mohl odpovědět tomu posluchači, že k čemu má sloužit ten čip.“
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Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Takhle. Je otázka, jestli chce slyšet to, co nám, čím nám
vymývají mozky a nebo jestli to chce slyšet, to co si myslíme …“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No já bych řekl, že povězte tu oficiální verzi, to znamená ten blábol a potom povězte, co
si myslíte Vy.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Oficiálně se říká, že když se ztratí pes, tak že se daleko
rychleji a snadněji najde.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: (smích, pozn. autora)     

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Část pravdy na tom (je, pozn. autora), část, ale nikdy to
není dokonalé, protože Ostrava má svoje čtečky, svoje kódování  (má také svou vlastní uzavřenou
databázi osobních údajů chovatelů psů v rámci spol. Ovanet, a.s. bez napojení na okolí a další města
České republiky i  další  země Evropské unie,  pozn. autora),  to  znamená: když se ostravský pes
zaběhne dejme tomu do těch Klimkovic, jak jsem říkal, tak tam policie už není vybavena čtečkami,
tak už neví, kdo to je, tak ho bude muset zavézt do Ostravy a zjistí se, že ten pes není z Ostravy, ale
že je z Paskova, kde třeba taky se nemusí čipovat, takže není to dokonalé, není to stoprocentní
(paradoxně  očipovaní  psi  musí  ještě  navíc  nosit  známku,  takže  jde  o  dvojí  označení,  dvojí
zpoplatnění a nikdo neprokáže, zda systém čipování vůbec funguje, když strážníci využijí nejprve
vždy jednoduše přístupnou známku pro určení držitele zvířete; jinak na území Evropské unie platí
jednotný ISO standard pro mikročipy implantované domácím zvířatům a tedy by s čtečkami neměl
být problém: bohužel  tomu tak nebývá, pozn. autora) a já Vám povím jedno:  můj pes nebyl a
nebude čipovaný.  Mám ho natolik rád, nebo máme ho natolik rádi,  že prostě něco takového
nepřipustíme. Je to otázka naší cti, našeho svědomí. Prostě ne. Ale na druhé straně: kdyby se něco
takového  (jako  zaběhnutí  psa,  pozn.  autora)  stalo  a  nedá  se  to  stoprocentně  vyloučit:  udělám
maximum pro to, abych si ho našel. Budu hledat, prosit, žádat, vyvěšovat  (letáky a oznámení na
Internetu, pozn. autora). Je to věc majitele a já nikomu nezakazuji, aby čipoval. Je to skutečně věc
majitele psa, aby se rozhodl, zda ten pes to potřebuje nebo ne. Z mého hlediska nebo z hlediska
normálního  lidského  ten  pes  žádný  čip  nepotřebuje.  Není  to  ani  očkování,  není  to  ani
kardiostimulátor,  není to ani  stent, že by to bylo ze zdravotních důvodů, takže není nejmenší
důvod, aby ten pes ten čip měl.  Stačí, když má obojek, na tom známku s číslem, případně může
mít ještě takový adresář, kde je napsané jméno a telefonní číslo, kde v případě nalezení toho psa
může někdo zavolat. Ten: kdo ho nalezne nebo i městská policie. Nějaké řeči o čipech: ten pes, když
někoho pokouše: samozřejmě i tak to zdůvodňují, že když někoho pokouše, tak že se lehčeji najde.
Je otázka, jestli ten pes, který někoho pokouše, se nechá čtečkou přejet od toho (kontrolora se
skenerem v ruce, pozn. autora) v levé části krku, zda bude někdo po ruce okamžitě a zda někdo
toho psa vůbec chytne. Může se to stát, bohužel, musím přiznat, že se takové věci mohou stát, ale
není to důvod pro to, aby ten pes měl čip. Kdo chce, ať si ho dá, kdo nechce: nemusí. Žijeme ve
svobodné zemi, měli bychom žít ve svobodné zemi a na našem rozumu by mělo záležet, jak se
rozhodneme: zda ano či ne.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře, to byla ta oficiální verze.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „To byla taková směsice (smích, pozn. autora)  toho, zda
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oficiální (smích, pozn. autora). Můj názor nebo názor i těch, kteří nám píšou pod Peticí různé věci:
Je to tak, jako Vy jste to nazvali v novinách, jsem o tom četl: ´biznis´, kšeft, takže u nás je to něco
podobného. Jsou i zvěrolékaři, kteří dokáží přiznat, že to (čipování, pozn. autora) není nutné a
pochopitelně jsou takoví, kteří za tím vidí jenom, že si můžou vydělat. Tak, jak jste to říkal: za
několik minut práce - já neříkám, že to není práce - a neříkám, že to není zodpovědná práce, je to
zodpovědná práce, ale je to (vynucování čipování, pozn. autora) zbytečné. Je to zbytečná práce
pro toho, kdo to nechce. Jestliže něco nechci, tak to nebudu mít. Není to věc, která by někoho
jiného ohrožovala a ty hovínka, o kterých jsme mluvili, což je taky dost častý argument, se nezmění,
protože kálet po chodníku nebo do trávy bude pes s čipem i bez čipu a je to na jeho pánovi, zda to
po něm uklidí nebo ne. Není to věc čipu, ale toho majitele psa.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No k tomu kšeftu: to Vám povím, to je prostě, ono se to mnohokrát stalo v jiných
zemích. Představte si,  že Vám zůstane deset kontejnerů papírových draků, ano, tak jdete tam
někde na Ministerstvo školství a vysvětlíte někomu, že by bylo dobré, aby se prosadila nějaká
vyhláška, že v každé škole by měli mít alespoň 50 draků pro ty děti, aby se naučily zjišťovat,
odkud fouká vítr. Není nic jednoduššího než něco prodat tak, že to umístíte do nějaké vyhlášky a
nebo do zákona. Ano. Děje se to dnes a denně a děje se to skoro všude.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Je mi to známo.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Tak. Píše nám Petr z Košic, že: ´Nerozumím, proč je takový odpor vůči čipování. Mám
pocit, že je to jen odpor, aby byl odpor. Vysvětlím: My jsme si dali očipovat psa přibližně 2 roky
před vznikem kontroverzního zákona. Dvakrát nám to pomohlo. Náš zlatý retrívr měl tendenci se
toulat. Podařilo se mu utéct. Díky čipu nám zavolali a psa jsme přivedli domů. Určitě čipování má
také další výhody. Například identifikace psa = majitele, který napadá lidi atd.´“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „To samé může splnit i ta známka, nebo respektive i ten
adresář, který má na obojku a ten majitel, který nemá psa s obojkem a se známkou, ten nebude mít
ani psa s čipem. To znamená: ten kdo chce řádně se chovat vůči obci, tzn. má tu známku, zaplacený
příspěvek nebo ten poplatek za psa, který mimochodem se třeba v Ostravě pohybuje u normálního
občana 1.500,-Kč (v městské aglomeraci a dokonce v centru Ostravy se poplatek může vyšplhat až
na 2.050,-Kč - vlastnictví psa se tak stává pouze výsadou bohatých/mocných osob, pozn. autora) ,
což není žádná legrace, nevím, kolik je to na Slovensku, to jsem se tedy nedověděl, ale v Ostravě je
to až 1.500,-Kč. Není to žádná legrace, tudíž si myslím, že  by to mělo být naprosto rozhodnutí
majitele a ne rozhodnutí několika zastupitelů. Je zajímavé, že někde to jde bez čipování. Budu
konkrétní. Budu hovořit teď o Brně, kdy jsem se kontaktoval s panem primátorem  Onderkou,
který mi  odepsal na můj dopis a napsal, že tam je to rozhodnutí právě městských obvodů; na
rozdíl od Ostravy tam nerozhoduje město jako celek jako statutární město, ale městské obvody a
zajímavé je, že tam se také nemusí čipovat, že to ti starostové městští zvládnou. Jsou dokonce
obce, kde se vůbec  nemusí platit poplatek za psa. Prostě berou to tak, že každý se stará o toho
svého psa a je to tedy většinou v těch menších městech nebo vesnicích, kde většinou ten pejsek
lítá po vlastní zahrádce a po té obci nic nechce. Ale opravdu konkrétně České Budějovice, zase
když dojdeme k těm větším městům, ty měly povinné čipování a v loňském roce ho  zrušily a
zavedly to, že ten kdo má psa očipovaného, má výraznou úlevu na poplatku ze psa. Mám ten
dojem, že České Budějovice u psů nebo majitel, který má psa očipovaného, vůbec nemusí platit
poplatek za psa. Některá města dávají slevu. Budu zase konkrétní. Jsou to například Bolatice
nebo Kopřivnice  tady  na  severní  Moravě.  Kdo si  dobrovolně  nechá očipovat  psa:  v  případě
Bolatic dokonce ta obec přispívá na to a ještě poskytuje tomu majiteli/chovateli poskytuje slevu.
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Čili je to o přístupu těch zastupitelů k vlastním občanům a bohužel tady v Ostravě je zakořeněné:
totalitní manýry: musíš, dělej, poslouchej, postav se do pozoru!“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No, já bych chtěl  Petrovi do Košic vzkázat jednu věc: Jako tady není odpor v tom
smyslu, to sis … zase tohle černobílé vidění světa - já tohle tak nesnáším, mně se normálně vždycky
otevírá nožík v kapse kvůli podobným názorům lidí: Přece když máš očipovaného psa, chceš mít
očipovaného, no tak prosím.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „No, přesně, přesně.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Jestli stojí 10 euro nebo 10.000 euro ten čip, no fajn: máš ho mít. Tady každému jde o to
a  je  to  stejné  i  s  očkováním,  že  -  teď  myslím  očkováním  dětí,  že  tito  lidé  (odmítači
čipování/očkování,  pozn.  autora)  chtějí  mít  svobodu,  svobodu  o  rozhodnutí  -  ano  svobodu
rozhodování -  o tom, jestli  toho psa tedy nechá očipovat nebo nikoli.  Ty,  pokud ho chceš mít
očipovaného: tak mu tam i 8 (těch čipů nechej implantovat - v nadsázce, pozn. autora), vždyť v
pohodě, kde je problém?“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „Přesně tady takto to je formulované i v naší Petici (ve
smyslu svobody volby chovatele v označení zvířete, pozn. autora). Říkáme naprosto jasně: kdo
chce  (dobrovolně čipovat, pozn. autora), nikomu nebráníme. Myslet si o tom můžeme cokoliv, ale
nikomu  nenařizujeme:  ty  musíš:  nebo  ty  nesmíš. Chceš:  zaplať  si,  nechej  si  očipovaného.
Nechceš: neseš zodpovědnost za toho svého psa a je to opravdu jenom o svobodném rozhodnutí.
Totiž nevím, jak to bylo na Slovensku, ale u nás do začátku tohoto roku byl pes (v právním smyslu,
pozn.  autora)  věc.  Nebylo to  zvíře,  nebyl  to  živý tvor.  Dneska už  to  podle nového Občanského
zákoníku je živý tvor - konečně - no ale nic se nezměnilo. Čipovat  (a vynucovat to legislativním
násilím chtějí stále, pozn. autora); pořád ten přístup to je jako kdybychom: Poslouchal jsem jednu
paní v rozhlase, když se - byl to takový šot rozhlasový, kdy chtěli vymývat mozek občanům Ostravy,
kdy jedna paní říkala: no to je něco jako ten pejsek má čip, to je něco jako technický průkaz od
auta. Dokonce žena to řekla: stydím se za to, protože ženy jsou většinou v těchto věcech mnohem
citlivější než muži. Čip a pes k sobě nepatří. Jestliže má auto technický průkaz, tak čip v žádném
případě nemůže být technický průkaz psa. Pes je živý tvor a je třeba si to uvědomit. Dneska už to
pokračuje tak daleko, že se proslýchají zprávy o tom, že nejenom psi a jako u Vás byly kočky, mačky
a fretky, ale už to přechází na některé jiné skupiny a teď Vám přečtu, mám to tady napsané: Byl
nazván projekt ´forsajt  D  ětství 2030´, je to z Ruska a tam se prosazuje, nebo jednu dobu někteří
´vědečtí pracovníci´ - v uvozovkách  vědečtí pracovníci - prosazovali to, aby byly čipované děti.
Nevím, kolik lidí by se k tomu stavělo kladně. Domnívám se, že každý, kdyby mu chtěli šáhnout,
každý normální člověk, kdyby mu chtěli šáhnout tímto způsobem na dítě, tak se bude bránit zuby
nehty.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“:  (V nadsázce  s  humorem a  ironií,  pozn.  autora.)  „Ale  proč,  když  pokud  se  to  děcko
zatoulá, tak se mu může stát, že někde se zatoulá a to - vždyť jednodušeji ho najdou podle.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): (smích, pozn. autora) 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: (V nadsázce s humorem a ironií, pozn. autora) „Rozumíte. Neumí mluvit, víte, má 2-3
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roky batole a neví, kdo je, kde je, čí je, ano, no a přečtou mu čip a hned Vám ho přinesou domů.
Ano.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „Vždyť  nemá  každý  čtečku,  není  jednotná  evidence.
Ostrava má svoji evidenci: provádí to jedna městská společnost (Ovanet, a.s., pozn. autora), navíc
tu společnost dokonce radní teď plánovali, že ji prodají, nevím, jak to nakonec dopadlo, jestli ji
prodají nebo ne, čili  chtějí prodávat data nejenom těch psů, ale pochopitelně i majitelů některé
soukromé společnosti. Vždyť to prostě něco takového by nemělo vůbec existovat. To je jedna věc a
co se (týká, pozn. autora): já jsem se zasmál, jak jste říkal: Když se zatoulá. My jsme loni v květnu
loňského roku víceméně z recese darovali panu primátorovi Ing. Kajnarovi čip na to, aby věděl, jak
to vlastně vypadá. Dostal ho v krásném pouzdře; poskládali se na to někteří občané Ostravy a pan
primátor s úsměvem přijal čip s tím, že když se zatoulá, aspoň ho doma najdou. Samozřejmě žerty
stranou. To se jenom žertovalo. Čip určitě (implantovaný, pozn. autora) nemá pod svou kůží nedej
Bože na krku a v Česku existuje jediný člověk, o kterém je známo, že tedy měl, že se sám očipoval,
protože doktor mu to odmítl udělat, tak se sám očipoval a nikoliv na  levou stranu krku pod kůží, ale
do předloktí levé ruky a zhruba po týdnu si to nechal vyřezat, protože ho to zlobilo, bolelo a na
základě toho tehdy psal panu (pražskému, pozn. autora) náměstkovi primátora v Praze, aby něco
takového si pořádně rozmysleli, než to tvrdě nařídí, že to je nesmysl, že obzvláště u malých zvířat to
zlobí, bolí to; on to pocítil pod vlastní kůží; já že to je jediný člověk, pokud Vás zajímá jméno, tak já
věřím, že se za to stydět nebude: je to novinář pan Jiří X. Doležal. Asi Vám to něco říká.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Jasně.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „No, takže to je jediný člověk v České republice, o kterém
je známo - zdůrazňuji, že má, nebo měl čip pod kůží na vlastním těle. Ostatní jenom vedou silné řeči
včetně pana primátora Ostravy,  že si to nechá implantovat,  ale určitě to neudělal.  Jsem o tom
přesvědčen. Pokud si to nechal udělat, jsem ochoten se mu omluvit a nebo beru to za samozřejmé,
že se mu omluvím, ale nevěřím, že to udělal.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: (V nadsázce s humorem, pozn. autora.) „No já mu, já osobně dám tomu lékaři 500,- Kč,
který mu to tam natlačí do krku - opravdu. To veřejně vyhlašuji. Jasně. Úplně s přehledem a ještě
se  i  přijdu  podívat  do  Ostravy,  jak  mu to  implantují. Rozumíte:  tam -  tady  co  jsme měli  na
Slovensku.“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Pan primátor má manželku doktorku, takže...“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No tak vidíte: no tak si můžou ještě i přivydělat. No.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): (smích, pozn. autora)  

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No a tady na Slovensku ten argument byl od majitelů psů, že je to cizí předmět, který
nemá v těle toho zvířete co dělat. Ano, tak se na to dívají.“ 
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Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „No, tak je to: rozhodně to nepatří (do těla, pozn. autora).
Pokud člověk nebo zvíře nebo živý tvor něco takového potřebuje: zůstaneme u kardiostimulátoru, to
většina lidí ví, o co se jedná. No - jestliže to člověk nebo to zvíře potřebuje nezbytně ke svému
životu, tak určitě proti tomu nikdo nebude nic mít.  Já se nebráním a nikdo z rozumných lidí se
nebrání tomu, že se musí pes očkovat proti vzteklině. O tom není žádná diskuse. Oni někteří si
myslí,  že  se  bráníme  jako  očkování  (v  případě  vztekliny  u  psů,  pozn.  autora). To  není  žádné
očkování, někteří neznalí, musím říct. Tohle to je cizí předmět pod kůží - navíc na krku. Někdo to
spočítal, že například ten čip, on je sice malý, když se to tak na to člověk třeba na fotce podívá, není
nějaký velký, ale ono je rozdíl, jestli takový čip se vrazí pod kůži na levé straně krku třeba slonovi,
který to skutečně vzhledem k té velikosti nemusí ani cítit a je rozdíl, jestli se to vrazí dvoukilovému
pejskovi, který to může cítit. Já neříkám, že trpí: to si netroufám tvrdit, ale rozhodně to tam nepatří
a jsou případy popsané a teď budu konkrétní na webu necipujtenas.CZ, kde jsou konkrétní případy
popsané ze zahraničí, protože náš tisk o tom nepíše, kdy po aplikaci čipu v místě vpichu vznikl
nádor. Co si o tom mám myslet? Proč,  kdo chce riskovat, tak ať riskuje, ale proč novináři tedy
nepíší i o těch případech, nejenom, kdy se nalezne pes, ano, nalezne se zásluhou čipu, jsou takové
případy, proč to popírat, ale proč se nepíše i o těch, že prostě tam vznikne melanom a jsou další
případy, kdy je dokonce taky na tom webu necipujtenas.cz fotografie, kdy odborník, v uvozovkách
řezník proto, aby se nezjistil majitel,  nožem vyřezal tomu psovi přímo krk - vyřezal mu čip z toho
krku jeho, takže jsou i takoví lidé bohužel. Nechci teď použít nějaký expresivní výraz, ale čuňata: no
promiňte mi to.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře. Jan se ptá: ´Chci se zeptat pana Hadaščoka na jeho názor: proč v Čechách je
řešené čipování tak říkajíc přes samosprávu a u nás to bylo, je řešené přes zákon. Samozřejmě
kromě toho důvodu, že se někdo na tom velmi dobře obohatil a jestli to není dávkované po kapkách
a stejně to časem skončí tak, že čipování bude povinné - bohužel.´“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „Vidím to podobně. Já jsem se právě vyjadřoval jako k
lavině, že se to nabaluje, že to přibývá. Doposud je v České republice naprostá většina měst a obcí,
kde se nečipuje, ale přibývá těch, kde se čipuje a těch, kde se zruší čipování: já konkrétně vím z těch
větších měst jenom o Českých Budějovicích. Oni skutečně nebudou psát novináři o nějakém jenom
malém městečku, kde se ani neví, že se čipovalo a nečipovalo, ale ty  České Budějovice, ty byly
jedny z prvních taky, kde se nařídilo čipování, ale ony už to zrušily: čili dobrý příklad existuje.
Slovensko: vynikající příklad. Tam prostě celé Slovensko a celé Slovensko to zrušilo. Je čipování
dobrovolné. Takhle: Někteří naši zastupitelé (z Ostravy, pozn. autora) v daném případě se pokoušejí
z nás udělat, řeknu to na plno: pitomce. Těžko se jim to teď bude zdůvodňovat nebo zdůvodňuje,
když ze 137 poslanců, co už jsem říkal, jenom jeden byl proti tomu zákonu a ostatní ten zákon
schválili. Budu přesný: 133, protože dva se myslím zdrželi hlasování, takže tohle to už tak lehko z
nás dělat pitomce nebudou. Jeden ze zastupitelů Poruby - nebudu jmenovat - se  vyjádřil (Vážený
pan Nikolas Pistolas -  ČSSD, pozn. autora), že to, co jsem já na takové schůzce ne u primátora -
ale u starosty Poruby - řekl své názory a hovořil jsem hlavně tam o tom Slovensku, protože to byl
takový zářný příklad, že to jde i jinak dělat, tak se vyjádřil o tom, že jsem říkal jenom snůšku
hloupostí a vrchol toho bylo a je to písemně, že prostě je těžké sloužit hlupákům: on jako zastupitel,
čili takhle tak se vyjadřuje zastupitel.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Ať neslouží: ať jde do prdele, rozumíte.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „A jejej.“
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Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Ať jde pryč. Ano, když je to takové těžké pro něj, když se mu zdají jeho spoluobčané
hlupáci sprostí, no tak ať si jde někam do Londýna dělat starostu nebo zástupce a nebo nevím co,
rozumíte. Tak ať to nedělá.“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „No a to byl jeden ze zastupitelů a když jsem vyzval na
zasedání zastupitelstva města pana starostu Palyzu, který tam byl u toho rozhovoru, když jsem mu
říkal, že nežádám od něj, aby on se omluvil, protože on to nevyřkl, ale ví, kdo to byl, a aby se od
toho pána distancoval. Kdepak: ani náhodou. Takže odtud se domnívám, že pochází ten  (povinně
čipovací, pozn. autora) mor, který se rozšířil v Ostravě a ta  (čipovací, pozn. autora) lavina, která
pokračuje postupně dále a dále. Říkám: na řadě je Orlová. Nevím, jak to teď tam vypadá, ale byly
dotazy:  proč  (čipovat,  pozn.  autora) ano,  proč ne.  Odpovídal  jsem: v  jakém je  to  momentálně
stádiu, nechci lhát, nevím.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře. Jana nám píše, že: ´Dobrý večer, já jsem za čipování platila 17 eur, v tom byly
započítané náklady na cestu k veterináři a myslím, odhlédnu-li od toho, kolik to stojí někde jinde,
jak je to předražené apod., může to zachránit život toho zvířete; jednodušeji se najde majitel psa,
když se pes zatoulá nebo zaběhne. Chrání to zvíře před týráním a má to i další výhody; alespoň z
praxe mám takové zkušenosti a věřím tomu, že i různé útulky, veterináři, kynologové a jiná odborná
veřejnost. Přeji hezký večer.´ - Ale tak tohle jste již pane Hadaščoku vysvětloval, že to stejné zajistí
jeden obojek, že ano?“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „Já bych k tomu řekl: Je to její názor, já ho respektuji,
jestliže chce, ať si očipuje třeba i své děti. Nic proti tomu, i když se mi ježí chlupy (hrůzou, pozn.
autora), ale je to její názor, ať si dělá, co chce, ale ať nikomu nevnucuje své názory včetně těch
takových až zvrhlých. Prostě já znám jednoho hlasatele, který říkal ano, ať mne očipují, ale jedině
až budu v truhle. Nevíte náhodou, kdo to říkal?“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: (smích, pozn. autora) „To jsem řekl já, že mne mohou očipovat, ale až mou mrtvolu.“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „No, tak já jsem to řekl v truhle.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Boris píše, že: ´Čau Noro (zkratka jména Norbert, pozn. autora): v Bratislavě byly ceny
40 až 50 eur za psa, ale to byly jako že akční ceny i s očkováním, takže 40, 50 to stálo v Bratislavě
už i s očkováním, takže takhle si na tom vydělali.´ - Pavel nám píše: ´Ahoj do studia. Dočasně byste
to  mohli Ostraváci řešit: svého psa vydávat za cizího z (jiného, pozn. autora) města a nebo na
vesnici, kde čipování neplatí, jako že je v dočasném opatrování.´“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „Děkuji za radu. Jsem přesvědčený, že těch 8.300 psů,
kteří zmizeli, se takto pohybují v Ostravě.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: (smích, pozn. autora)
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Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Jsem o tom přesvědčen.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Že si je přihlásili v Brně u známých a nebo tak.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz 
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Nemusí to být v Brně. Ono to třeba může být tak, jak jsem
říkal: ty okolní obce v Ostravě ať už Hlučín a já nevím, nechci raději jmenovat, aby neměli oni 
dotyční z toho nepříjemnosti, ale domnívám se, že je to jedna z cest, jak prostě to udělat, aby se 
dalo vyhnout rozumným způsobem, obejít (Pozor: Občan nic neobchází, jestliže využívá své 
základní ústavní právo: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být
nucen činit, co zákon neukládá.“, cit. dle čl. 2, odst. 4 Ústavy ČR, viz 
http://cs.wikisource.org/wiki/Ústava_České_republiky; naopak vynucování čipování 
hrozbami a legislativním násilím je ne  jen   nelegální, ale také neetické, pozn. autora.), prostě 
dotlačili nás zastupitelé k těmto krokům. Není to dobrovolné: je to vynucený krok a myslím si, že 
dost takových případů je takhle řešeno. Ale děkuji za radu.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No, dobře.“ 

(Poznámka: Následuje přestávka - hudební vložka - a posléze rozhovor opět pokračuje.) 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Tak, vracíme se do druhé hodinky dnešní  Informační vojny.  Tématem je  čipování v
České republice a mým hostem je Pan Petr Hadaščok. Dobrý večer ještě jednou.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „Taky  dobrý  večer  ještě  jednou  Vám  i  Vašim
posluchačům.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“:  „Tak  jsme  se  dozvěděli  v  první  hodince,  že v  Ostravě  máte  zastupitele,  který  jako
správný soudruh ví nejlépe, co je všem zapotřebí a co je pro ně dobré a pokud se náhodou někdo
ozve,  že  to  pro  něj  nebo  pro  jeho  zvíře  není  dobré,  tak  je  automaticky  hlupák,  protože
neposlouchá, nebo že se mu nelíbí rozhodnutí největšího tajemníka komunistického.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): (smích, pozn. autora)

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Marek nám píše. ´Dobrý večer, zdravím Tebe Noro a také Tvého hosta. Mám dvě krátké
otázky a sice první:  Ten mediální výplach, co vysílali  v televizi  ve věci čipování, to bylo něco
hrozného. Desetitisíce Slováků bylo po kauzách jako  BMG/Horizont znovu podvedených a ve
velkém. Čip v hodnotě do jednoho eura - ano, víme, že 20 centů - prodávali a nutili za 30 až 50
eur. Chci se tedy zeptat, jestli by nebylo dobré, aby Slováci podali hromadnou žalobu na média a
na politiky, že je v tom podvedli. Jaký má na to názor host.´ Co si o tom myslíte.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Nejsem schopen posoudit, nejsem právník. Domnívám se,
že  každopádně  za  úvahu  to  stojí.  Chce  se  (to,  pozn.  autora)  potkat  se  zkušeným
odborníkem/právníkem.  Jak  by  se  k  tomu  postavil  nevím;  zde  u  Vás  je  zřízena  funkce
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Ombudsmana.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Je, je.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Asi by se: Je nebo není.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Je, je.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „Je,  takže zkusit  to  u něj.  Oni  mají  (v úřadu českého
Ombudsmana, pozn. autora) možnost naptat si nebo najmout si kvalitní právníky. Mají tam dokonce
své právníky, aspoň u nás, i když bohužel v daném případě, co se týče čipování, to není zrovna u nás
nejlepší. Každopádně za úvahu to stojí. A když už jsme tedy narazili na případ Ombudsmana: budu
konkrétní. Před tím tam byl pan doktor Varvařovský, za kterého na problém čipování odpovídal pan
doktor  Křeček. Budu přesný: Tehdy zástupce pana doktora Varvařovského, dneska zástupce paní
Šabatové, která je Ombudsmankou - paní doktorka Šabatová. Takže pan doktor Křeček je nadále
pořád zástupce a tehdy odpovídal za pana Varvařovského, kdy našel 1.500 důvodů, proč by to
čipování mělo být, a že je to v souladu se zákonem. Je to jeho názor, já mu ho neberu, je právník, i
když  spíš  je  specialista  na  bytovou problematiku,  pokud si  pamatuji,  ale  budiž.  Našel  se  mezi
zastupiteli v Ostravě jeden z právníků (Vážený pan Mgr. Petr Kausta – zastupitel zvolený v rámci
„Hnutí Ostravak“ - patří k nejvýznamnějším advokátům v ČR, pozn. autora), který se vyjadřoval o
tom, jak vysoce hodnotí pana Varvařovského a když on se podepsal pod takový posudek, tak to je
určitě v pořádku. Největší průšvih nastal po novém roce, kdy pan doktor Varvařovský odstoupil z
funkce a vyjádřil se: já to budu citovat, jestli chviličku vydržíte. Tak pan doktor Varvařovský se
vyjádřil asi ve směru takovém  a budu citovat: Někdejší Ombudsman pan doktor Varvařovský: ´Lidé
sdružení  do  kolektivního  orgánu  jsou  schopni,  nebo  ten  kolektivní  orgán  je  schopný  přijmout
rozhodnutí,  které by každý z těch jednotlivců považoval za naprostou pitomost,  kdyby byl sám.
Kolektivní vůle je nevyzpytatelná a v politice: dějí se tam různé´, pardon ´různě se tam kšeftuje.´
Takže to je citace pana doktora Varvařovského, bývalého Ombudsmana v České republice. Zda se
to zrovna týkalo toho čipování: nemůžu to tvrdit, ale nějak potom přešla chuť mluvit u nás o panu
dr. Varvařovském, protože se vyjádřil už ne coby Ombudsman, ale coby právník, kvalitní právník. U
mne si tímto výrokem získal velké plus, protože dokázal otevřeně říct, co si vlastně myslí. Opravdu
někteří se schovávají za kolektivní rozhodnutí a osobní zodpovědnost jaksi se ztrácí, nebo nechtějí
nést. Věřím, že to je u Vás podobné. V daném případě čipování: tam se zachovali fér a skutečně
musím říct, že tedy co se toho (čipování, pozn. autora) týče: Vám závidím. Opravdu závidím a kór
když jsem hovořil, byl jsem teď na Slovensku, hovořil jsem s mnoha lidmi, hovořil jsem i o čipování.
Je několik občanů Slovenska, kteří se podepsali i pod naší Petici a pochopitelně byl bych velice rád,
kdyby jich přibylo, aby si nemysleli naši ostravští zastupitelé, že jsou to jenom Ostraváci. Máme
skutečně mezi námi - jsou - přátelé ze Slovenska a abych byl přesný: já jsem se nazval - nebo ne
nazval,  píšu  o  sobě  jako  spoluautor  Petie  proti  čipování,  ale  on  ten  druhý  spoluautor  je  můj
kamarád,  dlouholetý  kolega  z  práce,  taky  důchodce  jako  já  a  pochází  se  Slovenska.  Tady  do
Ostravy přišel před padesáti lety. Padesát roků se už známe a on je ten druhý spoluautor, kdy my
jsme spolu začali o tomto problému hovořit v době, kdy v radničním tisku před vánoci roku 2012
jsme se dověděli, že nám zastupitelé dali v podstatě pod stromeček takový krásný dárek (čipování,
pozn. autora) a nám se to nelíbilo. Jako normálním/slušným lidem, občanům se to nelíbilo a dovolili
jsme si napsat tuto petici. Čili když to tak vezmu doslovně, tak je to československá petice (smích,
pozn. autora), protože já jsem Ostravák a můj kolega je z Hanušovců, takže je to československá
petice. On už tu žije padesát roků, ale pořád: no prostě přišel ze Slovenska; seznámili jsme se v tu
dobu v roce 1964 - budu přesný, takže se známe 50 roků; jsme pořád kamarádi, kolegové; je nám
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spolu fajn.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No, jinak k tomu, co jste povídal, no že, že to (čipování, pozn. autora) je v souladu se
zákonem: je třeba vysvětlit ještě ostravským zastupitelům, že: chlapci víte, co ještě bude v souladu
se zákonem? Když na podzim přijdou Ostraváci volit a nezvolí Vás do zastupitelstva. To bude také
v souladu se zákonem.“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Naprosto přesně.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No a pravda je taková, že tady na Slovensku se postavili poslanci k tomu jen z toho
důvodu, že tady byla obrovská vlna nevole lidí proti tomuto čipování i přes to, že (politici, pozn.
autora) lhali veřejně v médiích a starostové, já jsem to viděl taky tady na jedné vesnici, že musíš
(čipovat, pozn. autora) a toto jinak bude pokuta a já nevím co, prostě výmysly, lži, lži, lži a i přes
to se tomu lidé postavili  (na odpor, pozn. autora) a asi poslanci mají jiné kšefty a tohle nebyl
zrovna ten, za který by museli kopat a nechali lidi, ale nevím, co se stane za rok, za dva, za tři,
protože ono opravdu když to přijde z Evropské unie, tak to bude zase o něčem jiném. Druhá otázka
od toho Marka je:´Ten čip,  který se aplikuje  do zvířete,  nemá náhodou nějaké vedlejší  účinky,
popřípadě podotázka: nehrozí něco přímo nám, že my jako osoby budeme přímo čipováni, tj. že
nám budou dávat nějaké implantáty pod kůži zase za 40/50 eur a budou nás monitorovat?“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Na obě otázky, na tu hlavní i na tu podotázku, musím
říct ano, hrozí to. Nebezpečí je. Co se týče u psů: znovu musím zopakovat www.necipujtenas.cz. Je
tam sp  ousta   případů popsaných, kdy došlo k onemocnění psa. Došlo k tomu, že se v místě vpichu
nebo v okolí toho čipu vyrostl melanom, no a melanom, co si budeme povídat: není žádná legrace.
Někdy se podaří vyléčit, ale každopádně operativní zákrok u zvěrolékaře není nic levného; není to
tudíž levná záležitost a ne vždycky to musí vyjít: takže to riziko je. Jak velké? U nás se o tom raději
vůbec  nepíše,  když  už  tedy,  tak  se  to  marginalizuje.  Prostě  dělá  se  z  toho  jenom špendlíková
hlavička, ale pro toho majitele, pro toho chovatele, který toho psa má skutečně rád: to je tragédie.
Nezbývá mi než říct, že jsem se setkal s paní, která mi povídala takový příběh velice smutný, kdy jí
zemřel pes, kterého měla 16 let a po čtrnácti dnech (od vynuceného čipování, pozn. autora) - ona
říkala umřel, ne pošel, ale umřel ten pejsek, tak po čtrnácti dnech říkala, že byla zralá jít do Opavy,
což u nás znamená do blázince - tady u nás na Ostravsku. Byla na to zralá. Dneska má druhého
pejska: je šťastná, že ho má a nemůže přijít na slovo těm, kteří takovéto jednání vůči psům mají.
Ono se moc mluví o tom, že psi kálí, že ty jejich hovínka tam jsou, ano, ale to je věc jejich majitele.
To, že pes štěká: no bohužel, je to pes, my mluvíme. Já občas říkám, že chodím na zastupitelstvo
štěkat, protože je těžké obhajovat proti převaze svůj názor. Není to jednoduché, takže chodím štěkat,
ale pořád je to v rámci určitých norem, slušných norem, ale ne to zvíře trápit  (čipováním, pozn.
autora) a rozhodovat za toho majitele, ale zodpovědnost (za chov psa, pozn. autora) má nést majitel,
ne ten (politik, pozn. autora), kdo to nařídil. My nic, my muzikanti páni zastupitelé, nebo budu-li
přesný:  vedoucí  odboru  životního  prostředí (k  případům  mrtvých  psů  v  důsledku  vynucování
čipování, pozn. autora). My nic, Vy jste, to je Váš pes (občané, my politici pouze pumpujeme Vaše
peníze a rozkazujeme, pozn. autora), Vy se starejte. Tudíž Vy zaplaťte, Vy tam jděte, Vy to vyřiďte a
zodpovědnost nesete taky Vy (kdežto politici za to nenesou prý vůbec žádnou odpovědnost, pozn.
autora). Takže takhle tak by to nemělo v demokratické společnosti v žádném případě fungovat. V
žádném případě. Ta druhá podotázka pane Lichtnere: mohl byste mi to říct?“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Jestli přímo nehrozí, že my jako osoby budeme také čipováni.“
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Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Hrozí. Hrozí. Budu přesný. Dovolím si ´čipovat´. Jak se
to  vezme.  ´Stávající  absurdní  nemorální  stav,  který  je  výsměchem  demokracie,  občanským
svobodám  a  lidským  hodnotám,  musí  být  změněn,  nebo  se  snad  chcete  dočkat  doby,  kdy
mocní/nemocní/kumpáni zavedou obecně závazné vyhlášky o čipování našich dětí?´ Jmenuje se to
´чипизация´: je to tedy psané v azbuce. ´Projekt těchto mocných/nemocných, ale spíše úchylných
individuí byl nazván ´forsajt projekt D  ětství 2030´, už jsem to tady zmiňoval. Chce to jen sledovat
dění a naslouchat i jiným než jedině těm jedině správným názorům. Nežijeme v KLDR. Takže to
jsem si dovolil citovat, co jsem někde  přečetl (na zastupitelstvu Ostravy, pozn. autora).  Existují
takové myšlenky, jsou takoví - musím říct - ´vědci´ v uvozovkách, kteří o něčem takovém uvažují
a někde to už i zkoušejí. Ne, s něčím takovým normální člověk si myslím nemůže souhlasit a
hrozí  to,  hrozí to.  Ať už:  Možná,  že  by to  začalo u vězňů,  těžko říct,  ale  je  rozdíl,  jestli  mám
náramek u vězně, dokážu pochopit, když vězni dají náramek, aby neutekl, který hned tak nesundá,
ale je rozdíl, jestli mu vrazí čip pod kůži na krku: to je podstatný rozdíl, alespoň pro mne. Hrozí to.
Musíme se bránit.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“:  „Dobře.  Jana  nám  tady  píše,  ta,  která  obhajovala  to  čipování,  píše,  že:  ´Známka,
respektive obojek: to je sice krásné, ale tu známku a nebo obojek pes může lehce ztratit a potom se
stává, že se moře psů ztrácí. Nelze dohledat původní majitele a buď končí doživotně v útulku v tom
šťastnějším případě a nebo je utrácejí, končí pod koly aut atd. Taktéž´ … já to dočtu, ale nejprve
vezmu telefonát. Dobrý večer.“

Posluchač: „Dobrý večer. Tady je Laco, Bojnický zámek.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Zdravíme do Bojnic.“

Posluchač: „Slyšíme se dobře.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Ano.“

Posluchač: „Dobře, takže když jsme již u lidí, tak Vám to můžu přečíst, ano?“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Prosím, poslužte si.“

Posluchač:  „Posloucháte?  Lidé,  kteří  na  sebe  přijali  pečeť  Antikrista,  budou  zasaženi  vředy  a
budou podrobeni takovým mukám, že lidé budou hledat smrt, ale nenajdou ji. Budou si přát umřít,
ale smrt od nich uteče. Samozřejmě konec bude pro všechny stejný. Pouze jedni půjdu k Bohu do
náruče a druzí do pekla. No, takže tak se to nazývá tento mikročip, mikročip 666. Věděli byste
vysvětlit to číslo 666 a nebo pan (host, pozn. autora)?“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Jestli bychom věděli co přesně?“

Posluchač: „Že proč je spojen ten mikročip s číslem 666 a jak to číslo 666 vzniklo. Věděli byste to
oba dva povědět: buď pán Lichtner a nebo pan host?“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
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vysielač“: „Na to je ovšem velmi mnoho terorií: to není jedna teorie na šest šestku. No schválně,
povězte co (Vy na to, pozn. autora).“

Posluchač: „No tak dobře. Tak Vám to tedy povím.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Povězte - no.“

Posluchač: „Když jsem, ano, dobře: Když jsem jednou nad tím přemýšlel, tak jsem na to nepřišel.
Potom nám to vysvětlila panenka Marie v Modré knize (viz otec Stefano Gobbi a Mariánské hnutí
kněží v katolické církvi, pozn. autora) a sice je to takto: Lucifer nazývá S  vatou trojici 333 a on chtěl
být větší, tak si dal číslo 666 a tím to číslo 666, čili, že to bude ten mikročip, bude chtít označit
všechny lidi a nebudou potom moci (bez označení, pozn. autora)  kupovat ani prodávat. Pouze ti,
kteří  budou mít  tohle  číslo;  no  a  ptali  se  jednoho profesora,  co  se  stane,  když  tato  baterie  v
mikročipu praskne (aktivní forma RFID mikročipu, pozn. autora), tak z toho bude (mít ten člověk,
pozn. autora) otravu krve. No, tak asi tolik, no. Na shledanou.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře, velice Vám děkujeme. No, no a v knize  Zjevení Svatého Jana zase v  Novém
Zákoně je to číslo šelmy. Dobře, já dočtu, nebo přečtu ten email ještě jednou; ale ne, dočtu ho. Že
tedy ti psi skončí v útulku, že se utrácejí a skončí pod koly aut a tak dále. ´A stejně tak, když si
někdo očipuje psa, je nepravděpodobné, že by ho vyhodil na ulici, to by mělo být trestné a právě
díky čipu lze takového majitele poměrně lehce vypátrat. Znám lidi, kteří byli vděční za to, že dali
pejska čipovat, protože to jejich miláčkům zachraňuje velmi krát život a proto je můj názor ten, že
čip má smysl, čip totiž pes neztratí, ale známku a obojek celkem lehce.´ Takže Jano: Dvě věci, ano.“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Můžu reagovat?“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Já jen povím, co si já myslím. Já, který psa jsem v životě neměl a ke zvířatům nemám
nijak  extra  kladný vztah,  já,  když  budu mít  psa a bude čipovaný a  budu ho chtít  vyhodit  ven
(obrazně vzhledem k popisu možného trestného činu budoucího pachatele, pozn. autora), no tak mu
ten čip vyřežu, ano. V tom absolutně problém nevidím (ve smyslu toho, že tomu nelze zákonem ani
čipováním zabránit,  pozn.  autora),  ano.  A zase připomínám:  hovoříme o  tom,  že  když  ty  a  tví
kamarádi  a  všichni  si  chcete  očipovat  psa,  tu  možnost  máte,  ta  technologie  existuje:  prosím,
poslužte si. Ano. Ale jde o to, že ne každý to chce a ten, kdo to nechce, tomu by měli dát to právo a
nebo by měl mít to právo: to neudělat. To je celé. Pokud je to výhodná věc, však fajn, jako jsou
výhodné jiné věci: tam si jdeš koupit nějakou zeleninu, nějaké rajče, které ti vyklíčí v žaludku v
Tescu a má výhodnou cenu.  Pokud to chceš:  fajn,  posluž  si.  Tady jde  o to,  aby  byla svoboda
rozhodovaní. O nic jiného nejde. Pane Hadaščoku: prosím.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „Pane  Lichtnere:  Vy  jste  to  řekl  za  mne  a  naprosto
perfektně. Jste profík. Já jsem jenom amatér. (Lichtner se směje, pozn. autora.)  Sice spoluautor
Petice proti čipování, ale pořád jenom amatér a řekl jste to přesně tak, jak jsem si to přál říct. Ano,
kdo chce,  ať si čipuje a nechci to přehánět,  ať si očipuje své zvíře,  protože nechci mluvit  o
lidských stvořeních, protože i tady toto hrozí. To už jsme si říkali. Kdo nechce: je svobodný člověk,
ať se rozhodne, ale když se mu ten pejsek ztratí, což se samozřejmě nedá vyloučit, tak je to zase
jeho záležitost a říkám: to bych udělal já: prostě hledal bych ve dne v noci, dokud bych tu naši
.Nelinku nenašel. Nedá se nic dělat. Jestli bych ještě mohl něco dodat: já jsem viděl na Youtube
vystoupení paní Mezenské: je to - pokud se nepletu - poslankyně Národní rady Slovenské republiky
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a to, co  předvedla, žasl jsem, kde v sobě vzala tolik odvahy, tolik elánu, tolik energie; asi víte, o
které video, o který šot se jedná. Já to nedokážu blíž popsat, ale  každopádně paní Mezenská se
předvedla v tom nejlepším světle a neviděl jsem v Česku žádnou takovou poslankyni ani poslance,
který by podobným způsobem dokázal hájit svobodu lidí.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Co máte konkrétně teď na mysli?“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Paní Mezenskou mám na mysli.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „A - nemyslíte jeden konkrétní případ, jako všeobecně.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Všeobecně, no že mezi našimi poslanci není nikdo takový,
kdo by tímto způsobem, nebo obdobným způsobem, dokázal hájit  svobody občanů,  které máme
zaručené Ústavou, nebo spíše měli bychom mít zaručené Ústavou a do toho samozřejmě spadají i ti
pejsci. Jestliže já jsem chovatel psa, za kterého jsem si zaplatil,  platím pravidelně, starám se o
něho, tak já musím nést zodpovědnost a já musím rozhodovat. Tak jsem to myslel asi.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Ano, však to je, to je i pochopitelné a myslím si, že jediná přijatelná věc, pokud lidé
stále chtějí věřit tomu, že žijí v nějaké svobodě a nebo v nějaké demokracii. Tak, Denisa nám píše
jenom  takovou  ´infošku´:  ´Dala  jsem  si  očipovat  psa  ještě  když  to  teprve  začínalo  a  bylo  to
zohledněné na úlevách z daní, ale za dva roky změnili čtečky, které již neuměly přečíst starší čipy.
Čip v těle psa putoval pod kůží  a za pár roků se okolo něj vytvořil nádor. Takže nedoporučuji.´“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „To je něco takového, co jsem říkal. Tyto  případy jsou
popsané, ale náš tisk o tom nerad píše, nebo spíš nepíše. Stejně tak, jako se vymývají mozky těmi
oficiálními názory,  tzn.  ano,  budeš  pokutovaný,  bububu na Tebe,  zaplatíš  50.000 a jak  je  to
všechno vynikající, ale opačné názory, ty je slyšet moc málo. Je pravdou, že jsou deníky, nebo jsou
časopisy nebo noviny, které o tom píšou. V Ostravě byl provedený, vím tedy o dvou průzkumech,
které provedly noviny, které jsou nezávislé, nejsou to noviny městské radnice, kdy dokonce v jednom
případě hlasovalo 12.000 občanů pro to, že čipování by nevolili jako správnou formu označování
zvířat a pro /…/ (čipování, pozn. autora) se vyjádřilo necelých tisíc lidí. (Ankety veřejného mínění,
které byly v roce 2013 pořádány mj.  iDNES.cz, hovořily proti  vynucování čipování - viz např.
http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/lide-zvitezili-12-000-hlasu-proti-cipovani-
cr.aspx; ostravští zastupitelé měli ze zavedení čipování velké obavy a přesto tento krok vynutili
legislativním  násilím,  pozn.  autora.)  Čili  bylo  to  naprosto  jednoznačné  vítězství  těch
svobodomyslných, kteří prosazují, nebo chtěli by to mít tak, jak by tomu v normální společnosti
mělo  být:  Chovatel  by  měl  rozhodovat.  Tady  (z  hlediska  města,  pozn.  autora) k  takovémuto
průzkumu vůbec  naši  radní  (nedospěli,  pozn.  autora) -  oni  totiž  bohužel  ani  na to  přihlédnout
nemohli, protože ten průzkum byl dělaný až dodatečně, až po schválení vyhlášky a na to už reagovat
nemohli, ale něco takového měli provést předtím, zjistit názory, co/jak se na to lidé dívají, jak to
hodnotí,  pojišťovat i v zahraničí,  co se o tom píše, odborný tisk a tohle to vůbec nic takového
neproběhlo. Prostě rozhodli, bum ho, máte tady dáreček pod vánočním stromkem a starejte se.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No, já bych, já bych jim doporučil, stejně tak i všem poslancům (zastupitelům, pozn.
autora), to je jedno, kde sedí, ale hlavně ten nejchytřejší, co ho tam máte v Ostravě, ano, že když je
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taková věc, která prostě se, která prostě ovlivňuje velmi mnoho lidí, tak je třeba jít a těch lidí se
zeptat - tedy těch hlupáků, kteří ho tam zvolili, ano, rozumíte.“ (Pan Hadaščok st. se směje, pozn.
autora.) 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Rozumím.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Protože toho hlupáka - on ví, že to jsou hlupáci a on - jsou tam, protože ho tam zvolili,
já se s ním nebudu hádat, ano (smích pana Hadaščoka, pozn. autora), ale normální je, že když už
jste zastupitelem, když máme zastupitelskou demokracii, když už tak mají plné huby toho, jak v
Čechách tak na Slovensku, ano, tak běž se zeptat těch lidí, které zastupuješ. Ano? To je normální
logický postup. A ne to, že teď on ví všechno a to jsou hlupáci - no jsou to hlupáci, protože kdyby
nebyli, tak by ho tam samozřejmě nezvolili. Takže normální postup by měl být, že ten zastupitel se
zeptá alespoň těch pár tisícovek lidí, kteří ho volili, nebo alespoň deseti (tisíc, pozn. autora) nebo
nevím, něco prostě, vidíte, ale tady je ta bohorovnost těchto politiků a ta je stejná jako u nás a ve
Spojených státech, to je jedno kde. On si myslí, že když bylo několik tisíc lidí tedy a dostatečně
blbých na to, aby se nechali oblbnout jeho řečičkami, jeho sliby, ano, tak on už si může dělat, co
chce, bez ohledu na to, co ti lidé, které zastupuje, tedy si o tom myslí a nebo jaký to má dopad na
jejich život, ano. A toto je svinstvo a toto je normální, tohle je normální věc, která se dělala i za
komunistů; však i za komunistů jste si byli zvolit poslance a taky Vám tam nad oním - nad koněm
- v Praze Vám tam schválili všechny tyto fajn zákony: Vám poschvalovali a nám taktéž. Ano.
Takže toto je v tom, že rozumíte: oni jednou za čtyři roky prostě jsou zvolení a potom si už myslí,
že 4 roky si může dělat jenom to, co on chce. To není pravda a to chci teď na Ostraváky a taktéž
na všechny, na Čechy, na Slováky apelovat, že a když už je tak pomýlený tento blbeček, ano, tak
je mu to třeba připomínat, že to tak není, že si on nemůže tam 4 roky dělat, co chce a zamávat s
Vašimi  životy,  ano.  A když  to  tedy  on  neví  a  nebo  na  to  zapomněl,  tak  je  mu  to  nutné
připomenout.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Vynikající. Pane Lichtnere, pokud můžu, já bych Vás rád
pozval do Ostravy  (Lichtner se směje, pozn. autora), kde byste to tam takovouto formou krásnou
mohl sdělit na zasedání, ale největší průšvih je, že on ten dotyčný (Vážený pan Nikolas Pistolas -
ČSSD,  pozn.  autora),  který  tyto  takové  ty  hrubé  výrazy  použil:  je  zastupitel  jenom městského
obvodu, nikoliv na magistrátu, ale je tam, sedí tam ten pan starosta (Vážený pan Ing. Palyza, pozn.
autora). On je dokonce členem Rady města a když jsem  ho žádal o to, ať se minimálně od něho
distancuje:  já  jsem nežádal  omluvu,  protože  on to  neřekl  pan starosta  Poruby,  ale  chtěl  jsem,
protože u toho byl u tohoto rozhovoru, tak jsem chtěl, ať se od toho distancuje: tak to neudělal.
Takže dovolím si Vás pozvat, pokud byste jenom trošku mohl přijet do Ostravy.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Ale tohle je věc Ostraváků, rozumíte.“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Já vím.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Tohle by si měli vyřešit sami Ostraváci, ale to není jen Ostraváci, ale samozřejmě i tady
a povím Vám to takto: Lidé takoví jako Vy jsou naštěstí všude, protože kdyby nebyli, tak již tady
dávno (pan Hadaščok st.  děkuje, pozn. autora)  hajlujeme všichni. Ano. Jako taková je realita:
prostě těch lidí je málo, ale prostě jsou a díky Bohu jsou, protože opravdu bychom tady všichni
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hajlovali a nebo nevím, co bychom tady dělali a těmto věcem je nutné se postavit. Když se jim i
jen  jeden  postaví,  ano,  tak  se  postaví  a  to  je  jedno (že  je  zpočátku  sám  a  teprve  později
zmobilizuje národ, pozn. autora), je (to, pozn. autora) nutné, pokud Vy a nebo někdo jiný má
pocit, že to  (vynucování čipování, pozn. autora)  není správné; teď mi tady píše Jirka: ´Dobrý
večer do studia, chtěl bych jen napsat svůj názor: Já osobně bych svého psa nedal čipovat; nikdy
bych nedopustil, aby mu někdo dal pod kůži cizí předmět a takovým způsobem mu ublížil.  Nevím,
jak ostatní lidé. Pes je jako člen rodiny. To je to stejné, jako bych dal svoji sestru, manželku a nebo
dítě očipovat a tedy dopustil, aby jim bylo takovým způsobem ublíženo. Podle mne je to hloupost a
lituji psů, které dali majitelé očipovat.´ No a tohle je názor tohoto člověka a ať už se Vám pane
Hadaščoku ten jeho názor líbí a nebo nikoliv: to je jedno, musíme ho respektovat, názor tohoto
člověka. Stejně jako názor paní, která prostě s radostí dá svého psa očipovat. Však v pořádku.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Souhlasím. Naprosto souhlasím, ale na druhé straně jsem
přesvědčený, že ten pan dotyčný, který říkal, že by nikdy svého psa nebo manželku nebo dítě nedal
čipovat:  souhlasím,  v  pořádku,  ale  určitě  by  nebyl  proti,  kdyby  jeho  manželka  nebo jeho dítě
potřebovalo kardiostimulátor, protože by její srdíčko nepracovalo, jak má a ten kardiostimulátor by
tomu napomáhal, aby pracovalo, jak má, tak by určitě nebyl proti. Já také ne, protože vím, že ten
kardiostimulátor zachránil mnoha lidem životy a bez něho by žít nemohli. To je něco jiného než čip,
bez kterého ten pes v žádném případě ten čip nepotřebuje a tudíž jsem tvrdě proti tomu, aby pro
to, aby měl někdo kšeft, tak aby všichni psi byli čipováni. Proti tomu jsem jednoznačně a s tím
pánem naprosto souhlasím.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře, nějak jsme se rozpovídali. Dáme poslední písničku a posléze se vrátíme.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Výborně.“

(Poznámka: probíhá hudební vložka.)

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Vracíme se do poslední části dnešní Informační vojny. Hovoříme o čipování v České
republice, ale i všeobecně. Mým hostem je stále pan Petr Hadaščok. Zdravím Vás.“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Zdravím i já Vás.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Tak, Miloš nám tady píše, že: ´Ahoj milá Janičko a podobní. Podívejte se: podle mne by
mělo  být  na  majitelích,  zda  nechají  svá  domácí  zvířata  čipovat  a  nebo  nikoliv;  když  někdo
rozhodne, že např. chlap je domácí zvířátko: dáte ho povinně čipnout? A teď vážně: pokud jste to
nezaregistrovali,  podstatou  čipování  je  identifikace  například  při  ztrátě,  ale  když  není  ten  čip
rozpoznatelný čtečkou ze sousedního města nebo vesnice (problém s nepropojenými databázemi,
pozn.  autora),  tak proč bys  to  zvíře čipovala? Přemýšleli  jste  již  na tím? To stejné je  také  na
Slovensku. Je u nás norma, která zaručuje, že čtečky a čipy budou kompatibilní i v roce 2015? Asi
těžko a potom ho přečipuješ zase?´ (Technologie se vyvíjejí, nicméně normy ISO jsou zatím stále
platné i  pro rok 2015,  nicméně to  stejně nedokáže zabránit  chybám při  čtení  mikročipů,  pozn.
autora.) Tohle je zajímavé. To vlastně i ta předcházející pisatelka psala, že dva roky starý čip již
nová čtečka nepřečte.“ (Takové případy se neustále stávají, pozn. autora.)

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
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Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Mohu?“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Ano prosím.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „To je jeden z případů, který hrozí. Já jsem teď nedávno
četl o případu, kdy ze zahraničí přijel někdo do Velké Británie se psem a protože jejich čtečka to
nepřečetla, tak ten pes, ať už byl vadný čip nebo čtečka, nebo prostě čip se zatoulal v těle psa, to
nebylo popsáno přesně: každopádně ten pes musel jít do karantény  a v té karanténě ten šprým
čtyřměsíční stal 3.000 liber. Když se to sečte, tak je to na koruny 100.000 - odhadl bych to tak na
zhruba  3.500  eur.  Žádná  legrace,  takže  i  s  tím  se  musí  počítat:  obzvláště  při  cestování  do
zahraničí je to čipování velice problematické a pokud tedy vím, tak Evropská unie skutečně tady
toto nařizuje, tudíž dá se tomu vyhnout tak, že svého pejska svěříte někomu, komu věříte v rodině,
nějakému pejskaři, který je skutečně kvalitní, dobrý. Dá se to řešit.  Já rozhodně bych kvůli toho
pejska nenechal čipovat. Ale jestli ještě můžu pane.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Prosím, poslužte si: mluvte. Jistě.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Chci poslat poděkování do Dolného Kubína panu Petrovi
Haluškovi, který před malou chvílí podepsal naši Petici. Je to milé, takové povzbuzení ze Slovenska,
že se zajímají i přes to, že Vy už to máte uzákoněné, že je čipování dobrovolné, tak přesto pan Petr
Haluška z Dolného Kubína se podepsal.  Děkuji.  To je jedna věc.  Další věc, o které bych chtěl
mluvit: začalo to nejdřív zastrašováním, vyhrožováním tady v Ostravě, dneska už to došlo dokonce
tak daleko nebo ne dneska, budu přesný: stalo se to na Silvestra, že mne nějaký dobroděj zazvonil
na zvonek domácím zvonkem a oznámil mi, že když toho nenechám, tak že mne dokopou i s mým
psem: takže vyhrožování i fyzickým násilím.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No dobře, počkejte, tady Vás zastavím.  Logicky se nad tím zamyslete, kdo, kdo má
zájem na tom, aby Vám takovýmto způsobem vyhrožoval.“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Ten, kdo na tom vydělává.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Protože rozumíte: vždycky se musíte zamyslet nad tím, komu to bude vyhovovat, že Vy
přestanete do toho bušit, ano, že taková Jana, která má psa a myslí si, že jaký je ten čip super, té
asi nikoliv, takže víte:  je zapotřebí se nad tím  (zamyslet, pozn. autora), tím pádem Vám musí
dojít, odkud fouká vítr. Ano.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „Já si to myslím. Pochopitelně: teď Vám řeknu, proč to
neřeknu úplně tak, jak to je doslovně, tak jak si to skutečně myslím. Neřeknu to proto, že jsou i v
Zastupitelstvu i na magistrátě zaměstnaní právníci, kteří čekají jenom na to, až mi ujede pusa, aby
mne potom hnali, nebo psali na mne nějakou žalobu a hnali mne před soud. Jsem přesvědčen, že to
je  další  potom  možná  fáze,  která  mne  očekává,  protože  říkám:  začalo  to  zesměšňováním,
pokračovalo to vyhrožováním, pokračovalo to dokonce vyhrožováním fyzickým násilím. Já jsem to
řekl  přímo  na  Zastupitelstvu  města před  všemi  zastupiteli.  Byli  tam  dokonce  přítomni  ředitel
městské policie (Vážený pan Mgr. Zdeněk Harazim - ředitel Městské policie Ostrava, pozn. autora)
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a  taky  ředitel  státní  policie  (Vážený  pan  plk.  Mgr.  et  Bc.  René  Dočekal –  ředitel  Městského
ředitelství Policie České republiky v Ostravě, pozn. autora),  myslím si, že jako městského úřadu,
nebo ne jako městského úřadu, ale městské policie: byli tam dva ředitelé policejní. Zda s tím něco
udělají nebo ne, nevím. Každopádně já jsem to nebral na lehkou váhu, ale myslím si, že se spíše
jedná o zastrašování a další stádium bude to, že se pokusí využít toho, že mi ujede pusa a že na mne
podají žalobu. To je to, proč se mnohdy snažím mluvit opatrně.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Jasně, já to chápu. Já zase všechny žádám, aby to udělali a nějak se jim do toho nechce,
nemyslím na Vás, ale na mne. Patrik píše, že: ´Pozdravuji do studia. Mám jednu otázku pro hosta.´
Patrik (pan Lichtner se směje, pozn. autora): Dobře, Vy můžete odpovědět pane Hadaščoku, pokud
chcete, ale nemusíte, neboť akorát budete dávat recept těmto (čipovacím, pozn. autora) špinavcům,
že: ´Co by si stát musel vymyslet, aby prosadil nucené čipování.´ Chcete na to odpovědět?

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „Někteří  jsou  úplatní.  Já  si  dovolím  citovat  pana
primátora Ostravy. To je jenom jako taková perlička. ´´Nen  e  chám   s  e řídit mafiány a idi  o  ty´, říká
primátor Kajnar k vyloučení z ČSSD, ´někteří se nechají koupit za hrstku rýže.´ Tak tohle to je
ověřené: je to z tisku, je to oficiální, známé, jako z novin to je opsané, takže to jsem si nevymyslel
já, čili i pan primátor si o některých zastupitelích myslí, že se nechají koupit za hrstku rýže. Takže
co si potom můžou myslet ostatní občané Ostravy - asi si to dokážete představit, jaké je mínění na
dnešní situaci v Ostravě, kdy je jeden z pod  n  ikatelů ve vazbě už asi měsíc; je vyšetřováno 8 firem
pro nekalé praktiky: bych to nazval při zadávání veřejných zakázek a ...“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Jé, tohle se u Vás děje. (V nadsázce s humorem, pozn. autora.)  U nás se takové věci
nedějí. U nás je všechno kóšer.“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „No tak  to  si  opravdu  myslíte  a  nebo  prostě  se  nic
neprovalilo: Spíše to druhé, že ...“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Ne, no podívejte se: na Slovensku je to tak super, že i když se provalí, tak vlastně nic se
nedošetří; víte: to je tady ….“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „No, já jsem neřekl,  že se došetří,  ale rozhodně se to
provalilo a mluví se o tom ve velkém; vyšetřuje se. Zda se něco vyšetří: nevím, ale citoval jsem Vám
pana primátora: ´Nenechám se řídit mafiány a idioty, někteří se nechají koupit za hrstku rýže´,
takže tohle to  je  oficiální  názor nebo tady toto nebo neříkám, že oficiální  názor,  ale  tady toto
vyslovil pan primátor města Ostravy.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No, asi ví, o čem mluví. Aha, to se ptá posluchač (směje se, pozn. autora) na písničku:
Aj, to si dohledej kamaráde. Dobře. Na závěr se Vás chci zeptat: Je víc řekněme v té Ostravě a
nebo ne ať se dá tedy recept i pro jiná města, kde si tedy Zastupitelstvo vlastně dělá, co chce. Je Vás
tam víc v té Ostravě? Máte tam podporu pane Hadaščoku a nebo jste tam sám jako voják v poli?“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „Určitě nejsem sám, je nás moc. Vtip je v tom, že ne
všichni mají tu odvahu, tím nemyslím jako, že bych ze sebe dělal hrdinu, to v žádném případě, ale
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nemají odvahu vystupovat veřejně. Zůstalo to na mně, ale je nás rozhodně víc. Je čip..., teď jsem
chtěl říct čipovací výbor, takže to v žádném případě ne (pan Lichtner se směje, pozn. autora), ale
petiční výbor sestavený, spolupracujeme se Společenstvím webu Necipujtenas.CZ, takže ne čipovací
výbor, ale petiční výbor a spousta lidí mi píše, dá se na tom pod tou peticí najít mou adresu, napsat
autorovi té petice, takže kdo chce, může napsat, kdo chce, může se podepsat, tak jako to udělal ten
pán z Dolného Kubína. Potěšil mne, opravdu mne potěšil.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře, takže Vy vlastně, takto: Když lidé nemají odvahu veřejně se nějak projevit nebo
vystoupit.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Ne všichni.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře, tak ale mají odvahu aspoň podepsat tu petici?“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Ano, těch podpisů, takhle: Je rozdíl, jestli já se postavím
někde do centra města, které mj. mimochodem téměř vymírá, je to ostuda Ostravy, ale bohužel je to
tak. Prostě já tady toto nedokážu: stát někde u stolečku a nechat podpisovat lidi. Já to tedy řeším
spíš tak, že oslovuji spoluobčany. Mám napsané odkazy na petici, tzn. jak se k té petici dostanou a
že to můžou podepsat, případně kde se dostanou ještě na ten spřátelený web Necipujtenas.CZ, takže
to je další možnost a faktem je to, že obzvláště generace lidí straších jaksi už si s počítači moc
netyká a tam je asi ten největší problém, že ti straší sice jsou asi nejvíc naštvaní, ale na druhé
straně nejméně pro to mohou udělat, protože rádi by a neví, jak na to. Takže v tom je problém.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“:  „Dobře.  Já  bych  chtěl  požádat  a  nebo  předpokládám,  že  někdo  z  toho  sdružení
Necipujtenas.CZ a nebo z toho webu poslouchá, tak link na tu petici strčte prosím Vás pod ten
obrázek na Facebooku u nás: já se podívám, jestli to tam už náhodou nedali, abych teď zbytečně
nevyvolával nyní tu paniku. A když ne, tak...“ (Návštěvníci Facebooku ´Slobodného Vysielača´ měli
odkaz na Petici pana Hadaščoka v diskusi pod obrázkem již uvedený, pozn. autora.)

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Už jsem to tam napsal - myslím.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Vy jste to tam dal?“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „No.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No dobře, když to tam je, tak potom v pořádku.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Je to tam nebo ne …?“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Nevím. Já to musím rozkliknout, protože tady je nějakých třicet komentářů.“
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NECIPUJTENAS.CZ

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Psal jsem tam.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Takže když to tam je, tak v pořádku.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „Zkopíroval  jsem tam adresy  dvě.  Jako na petici  dvě
adresy a potom je tam www.necipujtenas.cz - ať jsem přesný - bez toho háčku.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře. Já to teď v rychlosti nevidím, ale tak když jste to tam dával, tak to tam bude a
dobře a teď: to jsem chtěl. Jaké můžete Vy udělat legální kroky, nebo jaké legální kroky kromě této
petice  děláte.  (Především jsou oslovováni  slovem,  písmem a  osobně  politici  napříč  politickým
spektrem s prosbou o pomoc, pozn. autora.) Chodíte na ty jejich zasedání? Snažíte se tam tuto
otázku vytáhnout a nebo ne a když ano, tak ignorují Vás, nebo jak to u Vás probíhá?“ 

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „Takhle: Rozhodně na každém zasedání od doby, kdy to
vypuklo, jsem byl. Pokaždé před každým zasedáním žádám, aby se to znovu a znovu projednávalo;
oznamuji  nové  věci,  které  se  podařilo  zjistit.  Posílám  vždy  obsáhlý  (informační  Email,  pozn.
autora): naštěstí  mi  tedy  uznávají,  že  posílám mail  bez  té  oficiální  adresy  (bez  elektronického
podpisu nebo datové schránky, což nikdo ze zákona po občanovi nevyžaduje, pozn. autora) jenom
pod svým jménem a musím říct, že tedy k tomu se stavějí jako: že to existuje, ale je mi naprosto
jasné, že už toho mají plné zuby, obzvláště když teď mají na starosti volby - jsou na krku - a v
Ostravě se v různých politických stranách získávají pozice před volbami, tzn. tak, aby se dostali na
kandidátku někteří vylučování ze strany: tady taky není nic nového. Je to smutné, ale bojuje se tady:
já bych to tak řekl o koryta. Promiňte mi ten výraz.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No však jasně (směje se, pozn. autora): vždyť to je pravda. Jaký jiný výraz chcete použit
(směje  se,  pozn.  autora). To  je  boj  o  koryta.  Tyto  prasátka  se  tam  potřebují  dostat,  jinak  se
nenažerou jinde, rozumíte: musí ze společného krást. Jasně, to funguje u nás: stejně jako u Vás,
takže ...“  

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ):  „Je  to  smutné.  Já  právě,  jak  jsem Vám citoval  pana
primátora Kajnara, tak to je jeden z těch, který vypadl ze hry, protože se znelíbil, takže je vyloučený
z ČSSD a nemá žádnou šanci  se  dostat  na kandidátní  listinu a aspoň ne za ČSSD a je  málo
pravděpodobné, že by kandidoval za nějakou jinou (stranu, nikoliv ovšem třeba hnutí, pozn. autora),
ale tohle to je jenom můj názor, to si myslím, tohle to není nikde oficiálně sdělené, ale těch starostů,
kteří dneska fungují taky už spousta nebude kandidovat: je z toho spousta zloby, hádají se mezi
sebou, hážou po sobě špínu: nesvědčí to o dobrých vztazích a co se týče demokracie: je v pořádku,
že se to aspoň ventiluje, ale jestli se pořádek udělá, to si nejsem jistý.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Dobře. Chystáte se, pokud se to tedy nezmění nějakým způsobem - chystáte se udělat
něco řekněme před těmi volbami, aby lidé tedy při těch volbách si nějakým způsobem uvědomili
nebo aby tuto znalost, že co se tam vlastně děje a co dělají, aby to nějakým způsobem promítli do
těch voleb?“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
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NECIPUJTENAS.CZ

Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „Je to velice složité. Vy jste první, který mi dal takový
mohutný prostor. Prostě žádné rádio, žádná televize, i když jsem mluvil v některých televizích, ale to
byl vždycky šot tak na 2, na 3 minutky maximálně, čili opravdu jedině Vy jste mi dali takový prostor
a co  se týče  třeba radničních  listů  Ostravská radnice,  Jižní  listy a  ty  listy,  co  jsou  městských
obvodů: chovají se oni páni, co to mají na starosti tak, jak kdyby to patřilo těm zastupitelům, že to
není časopis lidí. Oni se zmiňují jenom o těch oficiálních názorech, že prostě bude pokutováno,
musí to být do tehdy a do tehdy a bububu, bububu, ale o tom, že existuje petice, že existuje už
myslím 770 lidí, kteří to tedy podepsali, dneska přibyli další 3 a já doufám, že přibudou další
podpisy,  takže  o  tom  nepadlo  v  těch  oficiálních  městských  listech  ani  slovo.  Pokud  by  se
nezmiňovaly noviny jako takové, někdy se zmíní, někdy ne, to už je věc, kterou se snažím ovlivnit,
ale já nejsem majitel ani novinář, takže musím jenom doufat, že si toho novináři všimnou a musím
tomu pomáhat, aby si toho všimli. Dělám to.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „No, já si myslím, že pokud si to vyrábějí města, tak lidé by se měli nějakým způsobem
zmobilizovat, protože v tom městě se dá jednodušeji zmobilizovat než celostátně. Rozhodně však
na druhé straně: však se blíží volby, tak na druhé straně je třeba jim ukázat, že kde je sever. Pane
Hadaščoku: velice Vám děkuji.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „I já Vám velmi děkuji.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „A doufám, že se Vám podaří tuhle tu malou mafii nějakým způsobem porazit a já jsem
rád,  že  na  Slovensku  se  to (s  tím vynucování  čipování,  pozn.  autora)  přepálilo  a  nakonec  to
dopadlo, jak to dopadlo. Doufám, že také u Vás to dopadne podobně. Určitě se nevzdávejte a ani v
jiných městech v Čechách se nevzdávejte.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a  rozhovor pro  Necipujtenas.CZ): „Děkuji Vám. Moc Vám děkuji. Musím Vám říci, že mi
před malou chvílí napsal jeden pan poslanec Parlamentu České republiky, kde mi napsal, že mi drží
palce a ať to nevzdávám, že ten boj za to stojí.“ 

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Super.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Jsem mu vděčný. Děkuji mu za to.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Pozdravujeme pana poslance a teď říkám: Tady nejde o psy, alespoň mi osobně. Říkám,
že já jsem nikdy žádného neměl a ani nemám k nim nějaký extra vztah, ale tady jde opravdu o tu
svobodu, aby člověk si mohl udělat rozhodnutí sám a ne nějaký komisař, aby rozhodoval o jeho
životě a životě jeho dětí a zvířat a vůbec všeho, co má. Je to hrozné a tomuhle je nutné se postavit
a já jsem rád, že někoho takového jako Vy řekněme v Ostravě máte. Tak: Ještě jednou Vám
děkuji.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Já také děkuji.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Mějte se krásně, přeji Vám dobrou noc.“
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NECIPUJTENAS.CZ

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Vy také. Hodně zdraví, hodně štěstí přeji.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „I Vám.“

Pan Petr Hadaščok st. - známý ostravský bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka (viz
Petice a rozhovor pro Necipujtenas.CZ): „Mějte se krásně.“

Norbert Lichtner - moderátor pořadu „Informačná vojna“ slovenské rozhlasové stanice „Slobodný
vysielač“: „Děkuji. Mějte se. No a samozřejmě zítra máme zase nějaká zajímavá témata s Lubem.
Tak uslyšíme se zase zítra. Děkuji Vám velmi pěkně za pozornost a přeji Vám šťastnou a veselou,
dobrou noc.“
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