
 

Kdyby jatka měla stěny ze skla, 

každý by byl vegetarián. 
 
 

                Paul McCartney 
hudebník, zpěvák a skladatel 

 



Právě jsi dojedl oběd; jakkoliv 

daleko jsou jatka, jsi spoluviník. 

 

 

 

 

Ralph Waldo Emerson       

básník a filosof      

 

 

 



 

Omezení produkce masa o 

pouhých 10 procent by uvolnilo 

množství obilí postačující k 

nakrmení 60 000 000 lidí. 
 

           Jean Mayer 
lékař a nutriční specialista  

 

 



Zvířata jsou moji přátelé a já své 

přátele nejím! 

 

   George Bernard Shaw 
  dramatik, prozaik a esejista 

 

 

 

 

 

 



Vegetariánství je kritériem, podle 

něhož poznáme, jestli je něčí 

snaha o morální dokonalost 

pravdivá a upřímná. 

 

   L. N. Tolstoj 
                  spisovatel a filozof 



V mládí jsem se zřekl jedení masa 

a přijde ještě den, že lidé mně 

podobní se budou na zabíjení 

zvířat dívat tak, jako se dnes dívají 

na zabíjení lidí. 

Leonardo da Vinci 
      malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel a vynálezce  

 



Silně vyzařující místa hrůzy jsou 

jatka, kolem nichž je hrůzná aura. 

Zvířata s důvěřivýma dětskýma 

očima a měkkými čumáčky, ty 

všechny mají strach v krvavém 

prostředí jatek. 

Hermann Popken 

 



 

Nic nebude lidskému zdraví 
prospěšnější a nic nezvýší šance na 
zachování života na Zemi více než 
přechod na vegetariánskou stravu. 

 

 

       

  Albert Einstein 
teoretický fyzik 

 
 
 



Nejprve bylo nutné civilizovat 
vztah člověka k člověku. Nyní je 
nutné civilizovat vztah člověka k 
přírodě a zvířatům. 

 

 
Viktor Hugo 
      básník, prozaik, dramatik, esejista a politik 

 

 

 



Zvířata nepokládáme za morální 
bytosti. Ale myslíte, že ona nás 
mají za morální? Obávám se, že 
zvířata pokládají člověka za bytost 
jim rovnou, která ale nanejvýš 
nebezpečným způsobem 
přišla o svůj zdravý zvířecí 
rozum. 

    Friedrich Nietzche 
 



Zvířata jsou na světě ze svých 
vlastních důvodů. Nebyla stvořena 
pro lidi, stejně jako černí nebyli 
stvořeni pro bílé a ženy pro muže. 
   

 

 

Alice Walker    
spisovatelka, držitelka Pulitzerovy ceny 

 

 

 

 



Jak dlouho trvalo, než se 

odbouralo otroctví, které dlouhý 

čas. "civilizovaný" svět přijímal 

jako něco zcela samozřejmého. 

Myslím, že. stejně tomu bude s 

pojídáním zvířat. 

Linda McCartney 
fotografka, klávesistka, aktivistka za práva zvířat 

 



 

Otázka není: Jsou schopna myslet? 

ani Jsou schopna mluvit?, ale Jsou 

schopna trpět? 

 

 

Jeremy Bentham 
právní teoretik, filosof a společenský reformátor 

 

 



 

Velikost a mravní pokrok národa 

se pozná podle toho, jak zachází se 

zvířaty. 

 

Mahátmá Gándhí 
politický a duchovní vůdce 

 

 



Osvětim začíná tam, kde člověk 

stojí na jatkách a pomyslí si - vždyť 

jsou to jen zvířata. 

 

Theodor Wiesengrund Adorno 

filosof, teoretik hudební vědy a estetik 


