10. 3. se naše škola symbolicky připojila
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ .
VLAJKA PRO TIBET

Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ vznikla v polovině
devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších
symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen
Tibeťanů, ale všech obyvatel Čínské lidové republiky.
Akce probíhá každý rok 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci Tibetu.
Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv
v Tibetu.
Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy
tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V každém roce se

k akci připojují obce, města nebo kraje. Vlajky vyvěšuje celá řada škol,
včetně Univerzity Karlovy.
Kampaň „Vlajka pro Tibet“ má symbolický charakter a je vyjádřením
solidarity s národem, který se snaží přežít pod okupací cizí země.

„Že nedostanete vždy, co
chcete, je někdy obrovské
štěstí.“
„Má-li problém řešení, nemá
smysl dělat si starosti. Když
řešení nemá, starosti
nepomohou.“
„Prvním krokem na cestě ke
štěstí je učení se.“
Autorem uvedených citátů je duchovní vůdce Tibeťanů
14. dalajláma Jeho Svatost Tändzin Gjamccho.

Co se v Tibetu stalo?
V roce 1950 vtrhla vojska Číny na nezávislé
území státu Tibet. Po porážce tibetské armády
v bitvě v Čhamdu byla v roce 1951 podepsána
pod čínským nátlakem tzv. Sedmnáctibodová
smlouva „o mírovém osvobození“ Tibetu.
Číňané postupně obsadili celé území Tibetu a
začali posilovat své vojenské jednotky. Začal
se stupňovat nátlak na tibetskou vládu i na
obyčejné Tibeťany.
Agresivní protitibetská komunistická politika
Číňanů nakonec vedla k lidovému povstání
v roce 1959, které bylo krvavě potlačeno.

Následky:
1.

duchovní vůdce dalajlama byl donucen
opustit Tibet a uchýlit se do Indie

2.

80 000 mrtvých během vpádu a
povstání

3.

přes milion Tibeťanů zemřelo ve
věznicích, v pracovních táborech a
v důsledku hladomoru

4.

v exilu žije přes 200 000 Tibeťanů

5. likvidace klášterů, chrámů, svatyní
6. omezení základních práv (na svobodu
vyjadřování, pohybu, náboženství, zatýkání,
věznění)

Tibet dnes
 Vojenskou okupaci nahradila okupace ekonomická.
 Masový příliv čínského obyvatelstva (6 000 000
Tibeťanů ku 7 500 000 Číňanům).
 Vyvážení nerostných surovin z Tibetu do Číny.)
 Stálé porušování základních lidských práv
(potlačování svobody slova, potlačování politického
a náboženského vyznání, potlačování národní a

kulturní identity, mučení politických vězňů, cenzura
sdělovacích prostředků,...).
 Na protest proti politice Číny se v letech 2009 –
2014 upálilo 136 Tibeťanů (ve věku od 15 – 64 let).

Vysvětlení symboliky tibetské národní vlajky
Ve středu vlajky se nachází bílá zasněžená hora, který
symbolizuje Tibet, často nazývaný „země obklopená
zasněženými horami“.
Přes tmavě modré nebe nad bílou horou se rozprostírá
šest červených pásů, které zastupují šest původních
kmenů (rodů, národů), které žily na území dnešního

Tibetu a jsou považovány za předky Tibeťanů.
Kombinace šesti červených pásů kmenů (rodů, národů) a
šesti tmavě modrých pásů nebe symbolizuje nepřetržitou
ochranu duchovních nauk a světského života černými a
červenými buddhistickými ochránci.
Na vrcholku hory je slunce se zářivými paprsky svítícími
do všech směrů, které symbolizuje radost ze svobody,
duchovní a materiální štěstí a blahobyt všech bytostí
žijících v Tibetu.
Vpředu na svahu hory stojí pár sněžných lvů s
plápolající hřívou, kteří představují sjednocení
duchovního a světského života.
Krásný a zářící tříbarevný drahokam, který drží sněžní
lvi, představuje tři buddhistické klenoty Buddhu, Dharmu
a Sanghu.
Červenomodrý drahokam ležící u nohou lvů představuje
správné etické chování, které je založeno na deseti
buddhistických ctnostech a šestnácti způsobech lidského
chování.
Žlutý lem na obvodu vlajky představuje čisté zlato jako
symbol Buddhova učení zářící do všech světových stran a
všech dob.

