V Plzni 25. 7. 2012
Vážená paní Kuchařová,
dovoluji si Vás oslovit formou otevřeného dopisu v reakci na Vaše opětovné rozhodnutí nafotit
kožešinovou kolekci návrhářky Ivany Mentlové. Věnujte prosím pár minut jeho přečtení.
Ráda bych Vás touto cestou upozornila na velmi nehumánní způsoby, jimiž jsou kožešiny
získávány a o kterých pravděpodobně nevíte: kožešiny se získávají buď ze zvířat odchycených do pastí ve
volné přírodě (např. rys, který je loven hlavně v USA), nebo ze zvířat uměle odchovaných na
tzv. kožešinových farmách. V České republice se takto na farmách chovají lišky, norci a činčily. Zvířata
zde prožijí celé své krátké životy (mláďata jsou zabíjena už v cca 7 měsích) v malých, strohých klecích,
kde se jim nedostává žádných podnětů a v nichž nelze naplnit jejich přirozené potřeby. V důsledku
takových

podmínek

pak

zvířata

trpí

různými

nemocemi,

poruchami

chování,

agresivitou,

sebepoškozováním, infanticidou (zabíjením vlastních mláďat, které se vyskytuje u lišek) a dalšími
problémy. Neméně drastický je i způsob usmrcení – lišky se zabíjejí elektrickým proudem (elektrody se
jim vsunou do tlamičky a konečníku), norci jsou udušeni výfukovými plyny. O bezútěšné situaci nejen na
českých kožešinových farmách se můžete přesvědčit ve fotogalerii na webu www.protisrsti.cz či na
několika přiložených fotografiích (viz níže).
S přihlédnutím k těmto faktům nelze kožešinovou módu

nijak

morálně ospravedlnit,

o čemž je přesvědčena i většina české společnosti (dle výzkumu veřejného mínění CVVM z roku 2006
nesouhlasí s chovem a zabíjením zvířat pro kožešiny 68 % občanů). V současné době dokonce probíhá sběr
podpisů pod petici za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR, kterou již podepsalo přes 8 000 občanů
a občanek. K bezkožešinové politice se již také přihlásilo mnoho obchodních společností (např.
Marks&Spencer, H&M) i osobností světové módy (Calvin Klein, Ralph Lauren ad.).
Jménem tisíců našich podporovatelů apeluji na Váš soucit a schopnost empatie, které jistě
vzhledem k Vaší charitativní práci máte, abyste tyto rozšířila i na okruh bezbranných zvířat, která
si svůj osud sama zvolit nemohou a která jsou tak zbytečně a krutě zabíjena jen kvůli módě, již Vy
bohužel (snad kvůli nevědomosti) propagujete.
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na mě prosím neváhejte obrátit.
S přáním všeho dobrého
PhDr. Lucie Moravcová
předsedkyně o. s. Svobody zvířat

Kontakt: lucie.moravcova@svobodazvirat.cz

1 Pohled na klece na liščí kožešinovou farmu v Moravských Knínicích

2 Norek - farma v Křižanovicích

3 Farma v Křižanovicích – pohled ze spodu klece (nemají pevné dno, podlahu tvoří drátěná oka)

4 Zvířata jsou často nemocná

5 Klece, v nichž se zvířata chovají, jsou extrémně malé

6 Norci na farmě v Křižanovicích

