
   

 

LISTOPAD – MĚSÍC BEZ KOŢEŠIN 

Svoboda zvířat vyhlásila listopad jako měsíc bez kožešin. V rámci „Listopadu – měsíce bez 

kožešin“ budou probíhat různé akce, jejichž cílem je upozornit na fakt, že právě 

v listopadu na farmách umírá nejvíce tzv. kožešinových zvířat. Právě v listopadu 

bývají totiž zvířata zabíjena a kožkována. V ČR je kvůli kožešinám chováno až na  

20 000 zvířat (činčily, lišky, norci). Na celém světě se na farmách kvůli kožešinám 

zabije až 75 milionů zvířat ročně. Způsoby zabíjení jsou velmi brutální: například norci 

bývají udušeni ve výfukových plynech, lišky jsou pak zabíjeny elektrickým proudem. 

To vše se děje většinou v listopadu… 

 

Listopadové akce - program 

4. 11. 2010  vyhlášení výsledků DAF10 spojené s vernisáţí výstavy DAF10 

V 18.00 začne v kavárně Velryba v Praze (Opatovická 24) vyhlášení 

výsledků Česko-slovenského kola oblíbené soutěže Designem proti 

kožešinám 2010. Představíme také novou výstavu, kterou tvoří 

plakáty zaslané do soutěže v roce 2010. 

Oficiálně zahájíme „Listopad – měsíc bez kožešin“. Více informací 

najdete na www.dafcr.cz.  

 

8. – 14. 11. 2010 překvapení Obchodu bez koţešin 

   Sledujte www.obchodbezkozesin.cz!  

 

15. – 21. 11. 2010 rozdávání letáků kampaně Proti srsti v městech ČR 

Chcete-li pomoci v ukončení zabíjení zvířat pro kožešiny, zapojte se 

do rozdávání letáků ve svém městě, pomůžete tak šířit osvětu. 

Rozdávání bude probíhat v různých městech po celé republice ve 

třetím listopadovém týdnu. Pokud máte zájem se do akce zapojit,  

napište  prosím na e-mail info@protisrsti.cz. Děkujeme.  

 

26. 11. 2010  Světový den bez koţešin 

Přijďte vyjádřit nesouhlas s krutou kožešinovou módou! Protestní 

průvod začne na náměstí Republiky v Praze v 15.30, vlastní 

transparenty vítány. Nebude chybět ani hymna kampaně Proti srsti 

píseň „Hej dámo“ Petra Mašína. Od 14.00 zde bude umístěn 

informační stánek Svobody zvířat. Po setmění proběhne veřejné 

promítání ve spolupráci s Otevři oči. Více informací najdete na 

www.protisrsti.cz. 

 

Chcete pomoci? 

Podívejte se na http://www.protisrsti.cz/co-muzete-udelat-vy.htm 

Děkujeme!  

http://www.dafcr.cz/
http://www.obchodbezkozesin.cz/
mailto:info@protisrsti.cz
http://www.protisrsti.cz/
http://www.protisrsti.cz/co-muzete-udelat-vy.htm

