
  

 

 

 

 

 

Happening ke SVĚTOVÉMU DNI BEZ KOŢEŠIN 

 

 Světový den bez koţešin letos připadá na 27. listopadu. Tento významný den je 
přejat z Ameriky, kde se již stalo zvykem pořádat protikoţešinové demonstrace kaţdý pátek 
po dni Díkůvzdání (Fur Free Friday), tento den vyráží většina Američanů na předvánoční 
nákupy. První nenásilná protikožešinová akce proběhla v tento den již v roce 1985 před 
obchodním domem Macy´s v New Yorku a Sacramentu. Postupně se však nápad ujal po celém 
světě a například v minulém roce se uskutečnilo více než 100 demonstrací v různých zemích 
celosvětově. V roce 2009 se k němu připojuje také Svoboda zvířat. V tento den proběhnou 
demonstrace proti koţešinovému průmyslu také v těchto zemích: Bosna a Hercegovina, 
Brazílie, Kanada, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Izrael, Itálie, Holandsko, Slovensko, 
Jihoafrická republika, Španělsko, Velká Británie, Venezuela a Spojené státy americké.  
Více podrobností naleznete na tomto odkazu: http://www.antifurcoalition.org/worldwide-
fur-free-friday.html.  
 
 V České republice bychom tento den chtěli věnovat všem tzv. koţešinovým zvířatům, 
která prožila své krátké ţivoty v utrpení a byla krutě zabita ve jménu módy. Zároveň 
bychom rádi oslavili uzavření největší liščí farmy u nás – farmy v Souměři. Na happeningu 
zveřejníme doposud nepublikované výpovědi člověka, který zde byl potají zaměstnán. 
 
Místo: Ţelezná 1, Praha 1 (vedle Staroměstského náměstí) 
Čas: 16:00 - 17:00 
 
Program: 
 
16:00 - hymna kampaně Proti srsti píseň Hej dámo, kterou zahraje její autor Petr   
   Mašín + zapálení pietních svíček za zemřelá zvířata 
16:10 - zahájení happeningu, úvodní slovo pronese Tomáš Popp, předseda o. s. Svoboda  
   zvířat 
16:15 - zveřejnění výpovědi z farmy v Souměři 
16:20 - výzva českým chovatelům k ukončení chovů tzv. kožešinových zvířat, přečtení  
   otevřeného dopisu 
16:30 – promítání dokumentu SuroVina Svobody zvířat (z českých kožešinových farem) a klipu 
   britské organizace Respect for Animals 
16:45 – závěrečné slovo a symbolické uzavření „poslední“ kožešinové farmy v ČR 
16:50 - hymna kampaně Hej dámo, kterou zahraje její autor Petr Mašín. 
 
 
Více informací naleznete na www.protisrsti.cz.   
 
Nebuďte lhostejní ke zbytečnému utrpení milionů nevinných zvířat a přijďte vyjádřit svůj 

nesouhlas s tímto krutým průmyslem! Děkujeme! 
 

 

http://www.antifurcoalition.org/worldwide-fur-free-friday.html
http://www.antifurcoalition.org/worldwide-fur-free-friday.html
http://www.protisrsti.cz/

