
U zabíjení zvířat pro maso má většina lidí silný argument, a to je jejich osobní přesvědčení, 
že maso potřebují k životu. U zabíjení zvířat pro kožešiny však nikdo nemůže říct, 
že je potřebuje. Jde o naprosto zbytečné a neospravedlnitelné násilí na živých bytostech. 
Nošení pravých kožešin má vyjadřovat společenské postavení, módu a eleganci, není to ale 
spíš ukázka materialistické ubohosti člověka?

Že už dnes kožešiny skoro nikdo nenosí? Právě naopak. Sice už se tolik neno-
sí kožichy, ale prosadily se ozdobné kožešinové lemy na kapucích a na ruká-
vech bund a kabátů, případné na šálách a čepicích. Nosí je jak ženy, tak i muži. 
Přestože v minulých desetiletích byla silná kampaň proti kožešinám ze strany slav-
ných osobností a kožešiny se téměř vytratily, bohužel se nyní úspěšně vrátily na trh  
a dnešní „celebrity“ se naopak kožešinami chlubí.

Jedno z nejvíce používaných zvířat pro kožešiny 
je liška. Ta ve volné přírodě obývá velká úze-
mí, ale na kožešinových farmách žije po celý 
svůj smutný život v malé drátěné kleci o veli-
kosti 0,8 m2  bez možnosti úkrytu. Tento život 
bez pohybu, podnětů a uspokojení přiro-
zených potřeb způsobuje zvířatům stres  
a utrpení. Jeho důsledkem je sebemrza-
čení, neurotismus, kanibalismus. Způsoby 
zabíjení jsou zvoleny tak, aby se nepoškodila 
kožešina – elektrický proud, úder do hlavy, zlo-
mení vazu. Mezi další používaná zvířata patří 
norek, činčily, nutrie, psík mývalovitý.

Původ kožešin je vždy ze zvířat, která prožila svůj život v utrpení a která byla zabi-
ta brutálním způsobem. Neexistují humánní chovy kožešinových zvířat. Pod-
mínky na několika českých farmách jsou otřesné, kožešiny se však většinou dovážejí  
z asijských zemí, kde neexistuje už vůbec žádná kontrola. Existují dokumentární filmy, které 
prokazují, že zvířata jsou stahována z kůže i zaživa.

Udělali byste něco podobného svému psovi nebo kočce? Určitě ne, tak prosím nebuďte lhos-
tejní ani k jiným zvířatům, která cítí úplně stejně.

KOŽEŠINY? 
ALE ZA JAKOU CENU?



Nikdy nekupujte kožešiny a výrobky  
z kožešin, vyhněte se i umělým kožešinám  
– většina lidí je nerozezná a zbytečně tím dáváte 
impuls k domnění, že nosit kožešiny je normální

V obchodech, kde prodávají kožešiny, 
nekupujte ani nic jiného, dokud nepřesta-
nou prodávat výrobky z kožešin – podpořte 
svými penězi raději slušné prodejce, kteří nic  
z utrápených zvířat nenabízí, ne ty, kteří bezo-
hledně a chamtivě chtějí vydělávat na utrpení

Mluvte o problému kožešinových zvířat se 
svými přáteli, s rodinou, se spolužáky/spo-
lužačkami, s kolegy/kolegyněmi z práce a infor-
mujte je, aby se začali/y ptát a přemýšlet. Je 
důležité, aby si lidé sami uvědomili, co všech-
no se ve skutečnosti skrývá za pěknou bundou  
s pěkným kožíškem

Co můžete udělat?

VESELÉ SVÁTKY BEZ UTRPENÍ 
PRO VŠECHNY...

Více informací na: www.michalkolesar.net, www.realita.tv, www.svobodazvirat.cz

Brněnská skupina Kolektiv pro zvířata (KPZ), kontakt: kolektiv.zvirata@gmail.com
Snažíme se propagovat nekonzumní životní styl bez krutosti ke zvířatům – veganství, respekt k přírodě, 
solidaritu s lidmi, recyklaci a alternativy ke kapitalismu.
            


