
VLAJKU PR40 OKUPOVANY TIBET VYVESILA V 
PARDUBICICH UNIVERZITA, KRAJ I RADNICE 

VLAJKA TIBETU, ktery na
silne okupuje Cfna, zavlala 
v Pardubicfch na nekolika 
mfstech - Univerzite Par
dubice, ktera se do akce 
zapojila jiz poseste, na 
krajskem uradu i radnici 
mesta. Vyvesenfm vlajky si 
svet pripomfna vyroCf 10. 

brezna 1959 a krvave po
tlacenf povstanf proti Cfn
skym okupantum nasledo
vane miliony obetf represf, 
ktere trvajf i do dnesnfch 
dnu, kdy crna nasilne po
tlacuje vzdelavanf a obyva
tele pocfnstuje ci do zeme 
stehuje tisfce kolonistu. ,Je 
az symbolicke do jake at
mosfery v ceske spolec
nosti prichazi den pripo
menuti tibetskeho povstanf. 
Nejen Lidska prava, ale take 
obcanske svobody musf 
byt demokratickou spolec
nostf chraneny, ale i hyc
kany. V kontextu udalostf 
poslednfch dni vnfmame 
vyvesenf tibetske vlajky i 
jako dukaz toho, ze krajske 
politicke reprezentaci zalezf 
na dodrzovanf hodnot de
mokratickeho pravnfho 
statu," uvedl hejtman Par
dubickeho kraje Martin Ne
tolicky. (sejk) 
Foto: Denfk/Lubos Jenfcek 



Na Sl{olcich a 
radnicich visi 
vlajl{a Tibetu 
PARDUBICE Na mnoha desitl<ach 
radnic a skol v Pardubicl<em l<raji 
dnes visi Vlajl<a pro Tibet. Pfedsta
vitele samospravy a pedagogu se 
tal< pfipojili l< celosvetove vzpomin
ce na povstani Tibetanu proti cin
sl<e ol<upaci, pfi nemz v roce 1959 
zemfelo vice nez 80 tisic Tibetanu. 
Cilem mezinarodni l<ampane je po
ul<azat na dlouhodobe porusovani 
lidsl<ych prav v Tibetu. 

Studenti Univerzity Pardubice 
vlajl<u vyvesili za zvul<u tibetsl<ych 
mis a gongu uz ve ctvrtel< v univer
zitni telocvicne a veer a na univerzit
ni budove. Uz po sestnacte tal< uci
nil pardubicl<y magistrat. Znovu se 
vlajl<a objevila nejen na budovach 
mestskych ufadu i v dalsich ol<res
nich mestech, ale i v fade malych 
obci. Popate tal<e na pardubicl<em 
hejtmanstvi. (jah) 



Mladá fronta DNES 

Na školách a radnicích visí vlajka Tibetu 
10.3.2018    Mladá fronta DNES    str. 18   Kraj Pardubický 

    (jah)    Univerzita Pardubice     

PARDUBICE Na mnoha desítkách radnic a škol v Pardubickém kraji dnes visí Vlajka pro Tibet. 
Představitelé samosprávy a pedagogů se tak připojili k celosvětové vzpomínce na povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci, při němž v roce 1959 zemřelo více než 80 tisíc Tibeťanů. Cílem mezinárodní 
kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. 
 Studenti Univerzity Pardubice vlajku vyvěsili za zvuku tibetských mís a gongu už ve čtvrtek v 
univerzitní tělocvičně a včera na univerzitní budově. Už po šestnácté tak učinil pardubický magistrát. 
Znovu se vlajka objevila nejen na budovách městských úřadů i v dalších okresních městech, ale i v 
řadě malých obcí. Popáté také na pardubickém hejtmanství. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj 

 

Chrudimský deník 

VLAJKU PRO OKUPOVANÝ TIBET VYVĚSILA V PARDUBICÍCH 
UNIVERZITA, KRAJ I RADNICE 

10.3.2018    Chrudimský deník    str. 3   Chrudimsko a okolí 
    (sejk)    Univerzita Pardubice     

VLAJKA TIBETU, který násilně okupuje Čína, zavlála v Pardubicích na několika místech – Univerzitě 
Pardubice, která se do akce zapojila již pošesté, na krajském úřadu i radnici města. Vyvěšením vlajky 
si svět připomíná výročí 10. 
března 1959 a krvavé potlačení povstání proti čínským okupantům následované miliony obětí represí, 
které trvají i do dnešních dnů, kdy Čína násilně potlačuje vzdělávání a obyvatele počínšťuje či do 
země stěhuje tisíce kolonistů. „Je až symbolické do jaké atmosféry v české společnosti přichází den 
připomenutí tibetského povstání. Nejen lidská práva, ale také občanské svobody musí být 
demokratickou společností chráněny, ale i hýčkány. 
V kontextu událostí posledních dní vnímáme vyvěšení tibetské vlajky i jako důkaz toho, že krajské 
politické reprezentaci záleží na dodržování hodnot demokratického právního státu,“ uvedl hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický. 
 
Foto popis| 
Foto autor| Foto: Deník/Luboš Jeníček 
 
Region| Východní Čechy 
Publikováno| Chrudimský deník; Chrudimsko a okolí; 03 
Publikováno| Pardubický deník; Pardubicko a okolí; 03 
ID| 36cbd16f-20cb-4cb9-806c-1ed62249a861 
 



Svitavský deník 

PARDUBICÍCH UNIVERZITA, KRAJ I RADNICE 
10.3.2018    Svitavský deník    str. 3   Svitavsko a okolí 

    (sejk)    Univerzita Pardubice     

VLAJKU PRO OKUPOVANÝ TIBET VYVĚSILA V 
 
VLAJKA TIBETU, který násilně okupuje Čína, zavlála v Pardubicích na několika místech – Univerzitě 
Pardubice, která se do akce zapojila již pošesté, na krajském úřadu i radnici města. Vyvěšením vlajky 
si svět připomíná výročí 10. 
března 1959 a krvavé potlačení povstání proti čínským okupantům následované miliony obětí represí, 
které trvají i do dnešních dnů, kdy Čína násilně potlačuje vzdělávání a obyvatele počínšťuje či do 
země stěhuje tisíce kolonistů. „Je až symbolické do jaké atmosféry v české společnosti přichází den 
připomenutí tibetského povstání. Nejen lidská práva, ale také občanské svobody musí být 
demokratickou společností chráněny, ale i hýčkány. 
V kontextu událostí posledních dní vnímáme vyvěšení tibetské vlajky i jako důkaz toho, že krajské 
politické reprezentaci záleží na dodržování hodnot demokratického právního státu,“ uvedl hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický. 
 
Foto popis| 
Foto autor| Foto: Deník/Luboš Jeníček 
 
Region| Východní Čechy 
Publikováno| Svitavský deník; Svitavsko a okolí; 03 
Publikováno| Orlický deník; Orlicko a okolí; 03 
ID| c7ca398b-1085-4dff-801e-7459af1e964c 
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