
Soucítíme se zvířaty, 
která jsou obětí ideologie                           
       druhové nadřazenosti 

   člověka.

Přesto stále mnoho lidí včetně lékařů vnímá odmítnutí 
konzumace masa, natožpak všech živočišných výrobků, 
jako hazard se zdravím. To vše jen kvůli dogmatům 
a předsudkům, nekriticky přenášeným z generace na 
generaci a živeným komerčními zájmy těch, kdo zakládají 
své zisky na utrpení nevinných bytostí. 
Chceme upozornit na to, že žijeme a jsme zdraví i bez 
zneužívání zvířat – a je nás mnoho.

Celá akce je pojata jako oslava ve snaze o přemostění 
propasti mezi vegany, vegetariány a těmi, kteří ještě 
živočišné produkty konzumují či jinak využívají, ale chtějí 
se o problematice dozvědět nebo ochutnat veganská jídla. 
Pojďte s námi veřejně podpořit ty, kteří nemají šanci mluvit 
za sebe. Zhruba dvouhodinový pochod Prahou s hudbou 
a transparenty je skvělou příležitostí ukázat dobrou vůli. 
Neodmyslitelnou součástí celé akce, která je pojata jako 
streetparty, jsou veganské ochutnávky, informační  ma-
teriály, tématické stánky, masky, hudební nástroje, živá 
hudba, sound systémy. Těsit se můžete rovněž na after 
party, podpořenou skvělými kapelami a DJs.

Dejme němým tvářím hlas a ukažme, 
že nejsme lhostejní k jejich utrpení.

Věříme, že každý život má vnitřní hodnotu sám o sobě, 
a proto nemáme právo s ním nakládat jako s věcí. Zvířata 
pro nás nejsou zboží, podobně jako již nedegradujeme 
na obchodní artikl jiné lidské bytosti. Soucítíme se všemi 
zvířaty, nejen s domácími mazlíčky, které si lidé oblíbili. 
Pokud je špatné trápit a zabít psa či kočku, je stejně 
špatné se tak chovat k prasatům, telatům, rybám, myším, 
slepicím nebo delfínům. Odmítáme vykořisťování zvířat 
nejen na jídlo, ale i kvůli kožešinám, kosmetice a dalším 
často zcela zbytečným pokusům nebo takzvané zábavě 
jako cirkusy, koridy a pod. Všechna zvířata bez výjimky 
chtějí žít v souladu se svou přirozeností. Všechny cítící 
bytosti jsou jedinečná stvoření, která si zaslouží svobodu, 
respekt, lásku a pochopení.

Již delší dobu přinášejí respektované světové zdra-
votnické instituce a vědci důkazy o tom, že vyvážené 
stravování bez masa i bez dalších živočišných výrobků 
poskytuje vše, co tělo potřebuje, dokonce i během 
těhotenství a dětství. Kromě závěrů studií jsou toho 
dokladem i miliony veganů na celém světě. 

Veggie Parade je mezinárodní oslava etického 
způsobu života, pořádaná každý rok v různých 
metropolích světa. Jejím cílem je vnést mezi 
širokou veřejnost povědomí o zneužívání zvířat 
v naší společnosti, mluvit o zbytečnosti jejich 
utrpení a umírání a nabídnout etické řešení 
tohoto dalekosáhlého problému.

I v Praze chceme oslavit hodnoty soucitu, nenásilí 
a úcty k životům všech tvorů této planety.

Veggie Parade je mezinárodní oslava etického 
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We feel compassion for the 
animals, who are victims of              

         the ideology 
             of speciesism.

All this just because of dogmas and prejudices, passed 
without criticism from generation to generation and fed 
by the commercial interests of those who profi t from the 
su� ering of innocent beings. We want to tell the world 
that we are alive and healthy without any need for the 
exploitation of animals – and that there are plenty of us.

The march is a celebration in an attempt to bridge the gap 
between vegans, vegetarians and those who still consume 
animal products but are open-minded towards our ideas. 
You are welcome to join and help us speak for those who 
cannot speak for themselves. The approximately two-
hour-long march through the city of Prague with music, 
placards and banners is a great opportunity to show good 
will. It will be an enjoyable event, too, with vegan tastings, 
live music, sound systems, masks, musical instruments, 
stalls with informational materials and an after party with 
great bands and DJs.

Let’s give our voices to animals 
and show that we are not indifferent 

to their suffering.

We believe that each life has its own value; therefore, we 
have no right to treat living beings like things. We don‘t see 
animals as commodities, just like other human beings are 
no longer degraded to commodities in our society. 
We feel compassion for all animals, not just for pets, who 
are favoured by people. If it is wrong to abuse and kill a dog 
or cat, it is equally wrong to do the same to pigs, calves, 
fi sh, mice, chickens or dolphins. We reject the exploitation 
of animals not just for food but also for fur, cosmetics tests 
and other – often pointless – experiments or so called 
entertainment, such as circuses, bull-fi ghting etc. 
All animals, without exception, want to live according to 
their natural needs. All sentient beings are unique creatures 
who deserve freedom, respect, love and understanding.

For a long enough time, reputable medical institutions 
and scientists have been producing evidence proving that 
an appropriately planned diet without meat or any other 
animal products provides all that our bodies need, even 
throughout pregnancy and childhood. This has not just been 
proven by scientifi c studies but also by millions of vegans  
from all around the world. Yet a lot of people – including 
some doctors – still believe that it is a health hazard to 
exclude meat from a diet, let alone all animal products. 

Veggie Parade is an international celebration of an ethical 
attitude to animal held annually in di� erent cities across 
the globe. The aim of the parade is to raise awareness 
about exploitation of animal in our society, emphasising 
the unnecessity of their su� ereing and deaths and 
providing an ethical solution to this wide-ranging 
problem.

Join us in Prague to celebrate the values of compassion, 
non-violence and respect for the lives of all creatures on 
this planet.

www.veggie-parade.cz

IF iT iS pOssIblE tO lIve wiThoUt 
kIllIng anD eXplOitIng liVinG 
bEinGs, thEre is noThiNg To 

jUstIfy thE mOnsTroUs VioLenCe 
tHat is inFliCteD oN tHem in 

tOdaY‘s woRld.

Veggie Parade is an international celebration of an ethical 
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BE tHe ChaNge 
yOu WanT tO sEe 

iN tHe WorLd


