
Zapojením do programu získáváte statut obchodníka, kterému není lhostejná 
ochrana zvířat a životního prostředí. Budete zařazeni do zveřejňovaného seznamu 

firem, které se rozhodly ke stejně zodpovědnému přístupu, a oslovíte tak dnes 
rychle rostoucí segment odpovědných spotřebitelů. 

Svoboda zvířat
Koterovská 84, 326 00 Plzeň | telefon: 377 444 084 

e-mail: info@obchodbezkozesin.cz 
www.svobodazvirat.cz

www.infurmation.com | www.furfreeretailer.com

www.obchodbezkozesin.cz | www.furfreeretailer.comwww.obchodbezkozesin.cz

ObchOd bez kOžešin
Mezinárodní projekt  
pro zodpovědné  
obchodníky

Máte-li svůj obchod, 
připojte se!
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Celkem je nyní do projektu zapojeno přes 200 obchodníků z celého světa. 
Jejich kompletní, pravidelně aktualizovaný seznam najdete  
na www.obchodbezkozesin.cz.

Obchod bez kožešin 
Obchod bez kožešin (Fur Free Retailer) je mezinárodní program, který v roce  
2006 zahájila Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alliance). V České 
republice jej koordinuje organizace Svoboda zvířat.
Pro účast v tomto programu jsou oslovováni prodejci, návrháři a výrobci 
oděvů a doplňků, kteří se díky projektu mohou připojit k mezinárodní síti firem 
odmítajících kožešinovou módu. Seznam těchto firem je zveřejňován ve všech 
zúčastněných zemích a zákazníci mohou díky logu projektu ihned poznat, zda jejich 
oblíbený obchod podporuje, nebo odmítá krutý a zbytečný obchod s kožešinami.

kožešinová móda
Odhaduje se, že ročně je pro potřeby kožešinového průmyslu zabito na 90 milionů 
zvířat. Jedná se především o norky, lišky nebo činčily. Zvířata jsou z velké většiny 
uměle odchována na farmách, kde svůj krátký život prožijí v malých strohých klecích, 
poté jsou zabita elektrošoky či udušena v plynu. U mnoha zvířat se vinou chudého 
prostředí objevují psychické poruchy, zabíjení vlastních mláďat, sebepoškozování 
či další problémy. Více informací o této problematice najdete na www.protisrsti.cz.

Partnerem programu je internetový magazín o módě salon.cz

Seznam společností zapojených do programu 
Obchod bez kožešin dostupných v ČR

Adolfo Dominguez (www.adolfodominguez.com) 
Brunotti (www.brunotti.com)
Dresses Only (www.dressesonly.nl)*
Esprit (www.esprit.com)
Etnies (www.etnies.com)*
gsus sindustries (www.g-sus.com)* 
H&M (www.hm.com/cz)
Helly Hansen (www.hellyhansen.com)
Hervis (www.hervis.cz)
INDIVA (www.indiva.cz)
Jack Wolfskin (www.jack-wolfskin.com)
Ladies Furs (www.ladiesfurs.com)
Lindex (www.lindex.com/cz)
Marks and Spencer (www.marks-and-spencer.cz)
Next (www.next.co.uk)
Noppies (www.noppies.com) 
O‘Neill (www.oneill.com)*
Sage & Ivy (www.sageandivy.com)*
Sandwich (www.sandwich.eu)
STAT Divisions (www.statdivisions.com)*
Tops Only (www.topsonly.nl)*
Topshop (www.topshop.com)*

* V ČR dostupné pouze prostřednictvím internetových obchodů.
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