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Tisková zpráva

Akce "Sportem za lidská práva v Barmě"

Praha, 13. srpna 2008 – Nezisková organizace Barmské centrum Praha (Burma Center
Prague, o.p.s.) uspořádá v sobotu, 16. srpna 2008 od 15:00 hodin v pražském parku
Stromovka před bývalou Šlechtovou restaurací veřejnou akci na podporu lidských práv v
Barmě. V době, kdy probíhají olympijské hry v Pekingu bez ohledu na porušování lidských
práv, mohou si navštěvníci vyzkoušet tradiční barmskou hru Činloun (anglicky "Chinlone")
a také psání barmského písma.
Týmová hra Činloun spočívá v udržování proutěného míče co nejdéle ve vzduchu bez
dotyku rukou. Hra Činloun, jež se hraje více než 1500 let a během té doby se vynalezlo
přes 200 různých stylů kopání, je typickým barmským sportem, který je velmi oblíbený
mezi lidmi a hraje se ve všech městech a vesnicích Barmy nejen kvůli cenové dostupnosti
náčiní, ale také kvůli důrazu na rovnost, skromnost, spolupráci a vzájemný respekt.
Principy hry jsou tedy diametrálně odlišné od principů barmského vojenského režimu a
zahraniční politiky Číny podporující barmské generály.
Barmský lid po loňském krvavém potlačení "Šafránové revoluce" a po ničivém běsnění
cyklónu Nargis v květnu letošního roku, kdy nebyl barmským režimem varován, a kdy
režim bránil pomoci obětem jak bylo nutné, se nemůže účastnit Olympijských her jako lidé
svobodných a prosperujících zemí. Barma před několika desítkami let byla nejbohatší
země v celé oblasti jihovýchodní Asie a nepotřebovala pomoc ze zahraničí.
Plánovaná akce naváže na připomínkovou akci konanou 8. srpna 2008, při které členové
a členky Barmského centra prezentovali více než 200 symbolických adopcí barmských
vězňů a položili 180 svíček u památníku události 17. listopadu 1989 na Národní třídě.
Zúčastnili se ji také zástupci organizace Člověk v tísni jako spolupořadatelé a zástupci
tibetské komunity v ČR. Ministryně vlády České republiky pro lidská práva a národnostní
menšiny MUDr. Džamila Stehlíková na akci zdůraznila, že "Česká republika musí
upozornit na porušování lidských práv v Barmě a na to, jakou úlohu v tom hraje Čína."
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