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NÁVRH USN. ZM/N 3357
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. V  a  r  i  a  n  t  a     I 
schvaluje zapojení statutárního města Jablonec nad Nisou
do akce Vlajka pro Tibet a vyvěšení tibetské vlajky ve čtvrtek
dne 10. března 2021 na budově Magistrátu města Jablonec
nad Nisou na Mírovém náměstí 19.

B. V  a  r  i  a  n  t  a     I  I 
neschvaluje zapojení statutárního města Jablonec nad Nisou do 
akce Vlajka pro Tibet a vyvěšení tibetské vlajky ve čtvrtek dne 10. 
března 2022 na budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou na 
Mírovém náměstí 19.

Důvodová zpráva

Na statutární město Jablonec nad Nisou se obrátil Spolek Lungta
s výzvou k zapojení do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet. Jedná
se o akci připomínající 63. výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci Tibetu. Z více než 6 tisíc samosprávných celků České
republiky v loňském roce 10. března vyvěsilo tibetskou vlajku
838 měst, obcí, městských částí nebo krajů.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz
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Žádost o připojení se 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Dobrý den,

děkujeme, že jste se v loňském roce připojili ke kampani Vlajka pro Tibet, Vaší podpory si moc vážíme. Budeme moc rádi, pokud akci 
podpoříte i letos.

Pokud se k akci dne 10. března opět připojíte, dejte nám prosím vědět:

 » Prostřednictvím on-line formuláře na adrese http://radnice.vlajkaprotibet.cz 
V případě, že Vás formulář vyzve k zadání unikátního kódu, zadejte prosím kód, který jste dostali e-mailem spolu s touto žádostí.

 » E-mailem na adresu lungta@lungta.cz

 » Telefonem na číslo 608 870 020

Za Vaše vyjádření předem děkujeme.

Dne 10. března 2022 si prostřednictvím mezinárodní kampaně “Vlajka pro Tibet” připomeneme již 63. výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR) a při němž zahynulo na 80 000 Tibeťanů. 
Statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve věznicích, pracovních táborech nebo během hladomoru. Počet tibetských uprchlíků 
v exilu dosáhl zhruba 150 000. Na protest proti porušování lidských práv v Tibetu se za posledních třináct let upálilo již 156 Tibeťanů. 

Zapojte se do akce Vlajka pro Tibet a vyvěste 10. března tibetskou vlajku na budově Vašeho úřadu nebo na jiném čestném místě. 
Vyjádříte tak symbolickou podporu malému národu, který má podobně jako naše země před rokem 1989 přímou zkušenost s totalitním 
režimem a s okupací. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. 
Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení. 

Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí 
na podporu Tibetu.

V roce 1996 se k akci připojila první čtyři česká města, v loňském roce už to bylo 838 měst, obcí, městských částí nebo krajů. 

Vlajky kromě radnic vyvěšuje celá řada škol, například Univerzita Karlova, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská 
univerzita v Plzni a další. Akci podporují různé organizace (Národní galerie v Praze, Správa Krkonošského národního parku atd.) a po celé 
České republice probíhají v březnu tematické přednášky, výstavy, koncerty a jiné akce. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, 
Francii, Belgii, Itálii a dalších zemích.

Jménem Spolku Lungta Vás žádám o projednání této žádosti a připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2022.

Podrobné informace o kampani, situaci v Tibetu a dalších možnostech, jak tuto akci podpořit, najdete na stránkách Spolku Lungta - 
www.lungta.cz. V případě zájmu Vám tibetskou vlajku zapůjčíme, stačí nás kontaktovat nebo vyplnit on-line formulář.

Čína v letošním roce hostí zimní olympijské a paralympijské hry. Směrem k Pekingu upínají oči nejen sportovní fanoušci z celého 
světa, ale také lidskoprávní organizace. Čína se musí stát zodpovědnou zemí a v oblasti lidských práv hrát fair play. Důležitou úlohou 
mezinárodního společenství je připomínat čínské vládě závazky v oblasti lidských práv a zejména jejich dodržování. 

 S poděkováním a přátelským pozdravem 

 
 Ing. Edita Kleckerová 
 ředitelka Spolku Lungta
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