
Akci podporují: Mezinárodní PEN klub, Umění bez bariér, Asociace 
Falun Gong ČR, o. s., Nakladatelství Marek Belza, Amnesty International, 
Občanský institut, Lungta

Koncert na podporu Kao Č’-šenga 
a pronásledovaných 
praktikujících Falun Gongu
u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu 
a předcházení zločinům proti lidskosti

Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková
a New Tang Dynasty ČR, o. s.

pořádají

Jitka Hosprová                           Jan Potměšil                                               Marta Kubišová

v pátek 27. ledna 2012 od 18.00
v Senátu PČR - v Hlavním sále 
Valdštejnského paláce

Prezence účastníků od 17.30 hod. ve Valdštejnském paláci 
(recepce C2 – přístup z Valdštejnského nám.). Vstup zdarma.
Pozvánku si prosím vytiskněte a prokažte se jí u vstupu.

Svou účast potvrďte do 20. 1. t. r. na adrese bendap@senat.cz.
Upozorňujeme, že kapacita sálu je omezena.

Mediální partneři:

Vystoupení violistky Jitky Hosprové a zpěvačky Marty Kubišové 
budou prokládána čtením úryvků z knihy právníka Kao Č’-šenga 
Za Čínu spravedlivější v podání herce Jana Potměšila.



Právník Kao Č’-šeng a lidé praktikující Falun Gong čelili a čelí na území 
ČLR silnému nátlaku, který je správné nazývat „zločinem proti lidskosti“. 
Proto považujeme za symbolické spojit koncert s datem 27. ledna, jenž je 
významným Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu a předcházení 
zločinům proti lidskosti, kdy se svět snaží nezapomínat na historická 
ponaučení a včasně zabránit zločinům proti lidskosti.

Chtěli bychom na tyto zločiny upozornit právě v tento den a připomenout 
tak české a světové veřejnosti fakt, že historie rozsáhlého vyhlazování obyva-
telstva se opakuje i v dnešní době. Počet obětí na životech při pronásledová-
ní Falun Gongu v Číně se odhaduje na desítky tisíc; stovky tisíc následovní-
ků Falun Gongu jsou podle dostupných informací vězněny v pracovních 
táborech, kde jsou podle zpravodajů OSN mučeni a psychicky týráni.

Termín „zločin proti lidskosti“ byl poprvé použit roku 1915 v souvislosti 
s tureckým masakrem Arménů. Na poli mezinárodního práva byl poprvé 
defi nován pro potřeby norimberského procesu jako: „Vražda, vyhlazování, 
zotročování, deportace a veškeré jiné nelidské činy, spáchané proti jakémukoliv 
civilnímu obyvatelstvu před válkou nebo během ní, nebo pronásledování 
z důvodů politických, rasových či náboženských, ať jsou či nejsou porušením 
interního práva v zemi, kde byly spáchány…“

Kao Č’-šeng je čínský právník (křesťan), který proslul jako 
neúplatný ochránce práva a spravedlnosti. Za svoji odváž-
nou advokacii získal přezdívku „Svědomí Číny“ a obdržel ve 
světě řadu mezinárodních ocenění. Případy, které vyšetřoval, 
se staly trnem v oku komunistického režimu, který nechal 
právníka unést a mučit ve vězení. Podle zástupců OSN se 
„orgány komunistické Číny dopustily zločinu proti mezinárod-
nímu právu svévolným zadržováním obhájce lidských práv Kao 
Č’-šenga“. Kao je v současné době zadržován v ČLR, jeho 
rodina uprchla do USA.

Falun Gong je metoda rozvoje těla a mysli, zakoře-
něná v prastaré čínské tradici. Obsahuje pět medita-
tivních cvičení, největší váhu však klade na následo-
vání morálních principů: pravdivost, soucit a sná-
šenlivost. Od roku 1999 je kvůli masové popularitě 
v Číně zakázána. Její následovníci tvoří největší sku-
pinu politických vězňů v ČLR. Kao Č’-šeng zveřej-
nil případy násilného mučení následovníků Falun 
Gongu v čínských vězeních v otevřených dopi-
sech prezidentu Chu Ťin-tchaovi a Sněmovně 
reprezentantů USA.

Kniha Za Čínu spravedlivější: Tým překladatelů, korektorů a editorů 
česko-slovenské pobočky deníku Th e Epoch Times (Velká Epocha) se již 
před více než jedním rokem pustil do překladu knihy čínského obhájce lid-
ských práv Kao Č’-šenga. Začátkem května 2011 kniha vyšla ve spolupráci 
s Nakladatelstvím Marek Belza také v České republice.

Autor přináší vhled do situace lidských práv v Číně pohledem právníka, 
který bojuje za lidská práva v zemi, kde nad zákonem stojí rozhodnutí vlád-
noucí komunistické strany. Kao dokázal nejenom obhajovat případy, kterých 
by se žádný jiný právník v Číně ani nedotkl, ale také vymoci ze státních 
úřadů odškodnění pro oběti jejich vlády.


