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AVÍZO 21. LEDNA 2019 
 
Praha zažije svůj první pochod lidoopů – mají toho prý už dost! 
 
Na středu 23. ledna odpoledne se na sociálních sítích svolávají stovky milovníků zvířat, přírody a zejména 
pralesů, aby společně se zástupci orangutanů, goril a šimpanzů demonstrovali proti dotovanému palmovému 
oleji v evropské naftě i záměrům čínské vlády vyhladit ze zemského povrchu vědci teprve nedávno objevený 
druh orangutana. 

 
Průvod Prahou lidoopi zahájí zběsilým opičím řevem v 15 hodin před Zastoupením Evropské komise 
v Jungmannově ulici. Okolo 16.15 by je měli mít Pražané možnost pozorovat při jejich obvyklých 
životních projevech na stromech v okolí ministerstva průmyslu na nábřeží Na Františku a v 17.30 by 
měli opi průvod ukončit před Čínským velvyslanectvím v Pelléově ulici. Tam budou spolu s lidmi 
zapalovat svíčky za jejich mrtvé druhy, které jsme my, lidé, obětovali bezohledné honbě za penězi. 
Průvod lidoopů doplní zástup ochránců přírody a milovníků zvířat, kteří celou cestu ponesou na 
primitivních nosítkách afrických domorodců mrtvá těla lidoopů (ale i tygrů, outloňů, medvědů 
malajských, kaloňů, opic kahau,…), zabitých palmovými plantážníky a pytláky.  

 
Akci spolu se zástupci lidoopů organizuje 93 českých a slovenských nevládních organizací, zoologických 
zahrad, škol, spolu se 138 vědci, biology, učiteli, veterináři i lékaři sdruženými  pod platformu Koalice proti 
palmovému oleji

1
. Společně chtějí vyslat jasný signál, že se ničením pralesů, na kterém se coby čeští 

spotřebitelé nechtěně sami podílíme naši spotřebou palmového oleje, nejen výrazně podílíme na změnách 
klimatu ve Střední Evropě, ale ničíme i naši budoucnost a budoucnost našich dětí.  

 
Jedná se o vyvrcholení aktivit přes půl milionu Evropanů, stovek odborníků a desítek univerzit, nevládních 
organizací a zoologických zahrad, kteří v těchto dnech požadují po Evropské komisi zrušení dotací na 
palmový olej jako povinné složky do agropaliv.

2
 Podobné demonstrace za zrušení dotací na tzv. biopaliva 

probíhají tento týden také v Berlíně, Madridu, Římě, Paříži, Lisabonu, Bruselu a tuto středu právě i v Praze. 
Lidoopi z celé Evropy si pak nakonec dne 1. února – tedy paradoxně v Mezinárodní den bez palmového 
oleje, kdy shodou okolností o zákazu dotování palmového oleje bude jednat komise, dávají dostaveníčko 
v Bruselu. A to přímo v sídle Evropské komise, kde budou lobovat za své holé životy i budoucnost svých 
mláďat.  

 
Další podrobnosti o velké celoevropské protestní akci představí zástupci lidoopů a Koalice proti palmovému 
oleji na tiskové konferenci, která proběhne od 9.30 ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí. 
 
Kromě lidoopů na tiskové konferenci vystoupí i očitý svědek zhoubného ničení pralesů v tropech, RNDr. 
Ondřej Sedláček, Ph.D., z Univerzity Karlovy, který již několik let vědecky studuje přírodu Afriky. Spolu s ním 
na konferenci vystoupí i tiskový mluvčí organizace Greenpeace Lukáš Hrábek, který bude referovat, jak 
nadnárodní korporace porušují své sliby o tom, že se už přestanou podílet na devastujícím ničení pralesů. 
Jejich slova pak doplní předseda Českého svazu ochránců přírody a vedoucí Záchranné stanice pro divoká 

                                                
1 Koalice proti palmovému oleji: Členské organizace, projekty, zoo, školy a restaurační zařízení. Dostupné online: 
http://www.stoppalmovemuoleji.cz/clenove.php 
2 Transport and Environment (2019): Apes invade EU embassies in European capitals and EU Commission building in 
Brussels. Dostupné online: https://www.transportenvironment.org/press/france%E2%80%99s-national-assembly-ends-
tax-incentives-palm-oil-diesel-fuel 
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zvířata v Jaroměři David Číp, který konferenci doplní informacemi o záměru Číny na stavbu přehrady, která 
může vyhladit teprve v roce 2017 zcela nově popsaný živočišný druh orangutana tapanulijského. I proti 
tomuto ničivému a ostudnému záměru probíhají v evropských městech demonstrace a proto se k této aktivitě 
připojila i Praha. 
 

 
Pro další informace prosím kontaktujte: 

David Číp, coracias@seznam.cz, (+420) 603 847 189 
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