
Orchestr a zlatý drak upozorní na genocidu čínského režimu

Tisková zpráva Asociace Falun Gong ČR, z. s., 30. 8. 2017

2. září 2017 v 15:00 na Václavském náměstí „u koně“ bude zahájen  slavnostní průvod 
pochodového orchestru  Tian  Guo Marching Band.  Průvod pořádáme,  abychom pokojným 
způsobem upozornili na stále trvající bezpráví v Číně, jež se děje lidem, kteří chtějí svobodně 
cvičit,  meditovat  a  kultivovat  svůj  charakter  podle  principů  pravdivosti,  soucitu  a 
snášenlivosti, základního učení metody Falun Gong.

Orchestr tvoří necelá  stovka hudebníků různých etnik z  deseti evropských zemí. Součástí 
průvodu budou také tanečnice, ukázky cvičení, vlajkonoši a čínský drak.

Průvodu bude od 14:30 předcházet krátká tisková konference, na níž zazní výpověď 
jedné z členů orchestru, paní Meiling Zhao z čínské provincie Shandong. Strávila více než 
6 let v čínských pracovních táborech, kde byla podrobována nelidskému zacházení. „V roce 
2001 jsem byla poprvé ilegálně zatčena a poslána do pracovního tábora na tři roky. Protože 
jsem protestovala proti ilegálnímu zatčení a mučení hladovkou, vězeňský lékař se pokusil  
mne „převychovat“ mučicí metodu násilného krmení hadičkou, vedenou nosem do plic. 
Upadla jsem do kómatu. Později jsem kvůli tomu trpěla hemoptýzou (vykašláváním krve z  
dýchacích  cest)  a  tuberkulózou.  Jindy  jsem musela  více  než  10  dnů  v  kuse  stát  v  malé  
koupelně. Nedovolili mi spát, umýt se ani jít na toaletu,“ uvedla ve své výpovědi Meiling 
Zhao.

Samotný pochod začne v 15:00 na Václavském náměstí „u koně“ a bude postupovat směrem 
k Můstku, dále pak po ulicích Na Příkopě a Celetné, a pak projde Staroměstským náměstím a 
Karlovým mostem, kde svou trasu na Malé Straně ukončí zhruba v 17:00.

Doplňkové informace:

• Fotografie z obdobné akce z roku 2016
• Oficiální stránky Tian Guo Marching Band (EU)
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