
Tisková zpráva Asociace Falun Gong ČR, o.s.

Praha 17. - 18. července 2015, Hradčanské náměstí

Asociace Falun Gong ČR, o.s. Vás zve na výroční akci, která opětovně upozorní na 16 let 
neúprosného pronásledování meditační praxe Falun Gong v Číně vládnoucím režimem. 

Místo konání: Hradčanské náměstí, Praha 1 - prostor mezi sochou T. G. Masaryka a 
Arcibiskupským palácem 

Na Hradčanském náměstí v pátek 17. července ve 14,00 odstartuje 24hodinová štafetová 
meditace,  která má dát lidem povědomost o neustále přetrvávajícím pronásledování nevinných lidí. 
Poklidného apelu se zúčastní desítky praktikujících metody Falun Gong z řady českých měst. 
Meditací se připojíme k   celosvětové kampani za ukončení pronásledování Falun Gong nazvané 
Free2meditate (http://free2meditate.org/ ). Meditační marathon bude ukončen v sobotu 18. července 
ve 14,00.

Kromě meditace poběží řada dalších ukázek cvičení, názorná imitace represí v čínských věznicích, 
odběru orgánů v čínských vojenských nemocnicích apod.

Od 21,00 večer se rozvine svíčková vigilie k poctě umučených následovníků Falun Gongu. Pozvané 
osobnosti i kolemjdoucí se mohou přidat k meditaci nebo zapálit svoji svíčku na podporu. 

20.  července 1999 spustil tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny Ťiang Ce-min 
celonárodní kampaň očerňování a fyzické likvidace následovníků duchovní disciplíny Falun Gong. 
Cítil se totiž  uražen a ohrožen rostoucí popularitou meditační praxe a skutečností, že počet 
praktikujících Falun Gongu o mnoho milionů přesáhl počet členů Komunistické strany Číny.

Dodnes jsou stovky tisíc následovníků praxe Falun Gong vězněny a podrobovány brutálním 
metodám mučení. Cílem ukrutného mučení je zlomit jejich víru a přimět je k tomu, aby se vzdali 
praktikování Falun Gongu a hodnot pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, na kterých je praxe 
založena. Navíc jsou tito lidé i další vězni svědomí využíváni jako zdroje orgánů pro komerční 
transplantace a v procesu odebírání orgánů jsou zabíjeni. Potvrdilo to nezávislé vyšetřování 
bývalého kanadského ministra zahraniční Davida Kilgoura a lidskoprávního advokáta Davida 
Matase. Díky této destruktivní kampani stovky tisíc dětí ztratily své rodiče a domovy. 

„Poklidnou akcí bychom chtěli apelovat na svědomí členů vlády a prezidenta ČR a vyzvat je, aby 
stále se prohlubující obchodní spolupráce s představiteli KS Číny využili k podpoře utlačovaných 
lidí v Číně  a žádali své protějšky, aby ukončili pronásledování Falun Gongu a násilné odběry 
orgánů živým vězňům svědomí,“ sdělila Veronika Sunová, předsedkyně AFGČR.

Kontakt: MVDr. Bohumil Bartošek, mobil: 725561327

Více informací o pronásledování Falun Gongu:

www.falungong.cz

www.faluninfo.net

http://free2meditate.org/
http://www.faluninfo.net/
http://www.falungong.cz/

