
„Zatkli mě, když jsem rozdávala letáčky 
Falun Gongu ve čtvrti Haidan v Pekingu. 
Všimla jsem si jich už předtím, jak mě sle-
dují, byli tři, všichni v civilu. Na jednom 
mostě mě prostě zatlačili do taxíku,“ začí-
ná svůj příběh Xiong Wei. 
Vůz taxi čtveřici – samozřejmě bez ja-
kýchkoli policejních dokumentů – odvezl 
na policejní stanici. „Tam policajti pode-
psali nějaké papíry.“ Vstupenky do pekla, 
které mělo trvat dva roky. 
„Postavili mě do jakési mrňavé klece. Mu-
sela jsem se držet mříží, abych nespadla. 
Stála jsem tam šest hodin, bez jídla, bez 

pití, nemohla jsem na záchod. Okolo dva-
nácté v noci mě převezli do záchytného 
centra v Haidianě.“ 
Xiong Wei je Číňanka, ale od roku 1993 
žije v Německu. V Německu studovala 
ekonomii a inženýrství, tady začala o tři 
roky později cvičit Falun Gong. Tady ji 
zastihla první série urážek a propagandy, 
kterými čínská média masírovala obyva-
telstvo. A kterými zmasírovala i rodiče 
Xiong Wei, kteří dceři plni obav články 
poslali. 
„Zprávám o pronásledování jsem uvěřila, 
jenom jsem nemohla pochopit, proč Falun 

Gong najednou vadí. Abych si to v sobě 
dokonale ujasnila, zamkla jsem se v poko-
ji na koleji, a když jsem byla v úplné izola-
ci od všech podnětů vnitřních i vnějších, 
ptala jsem se sama sebe, co jsem vlastně 
během let ve Falun Gongu dělala.“
Než začala cvičit, trpěla Xiong Wei po-
měrně dramatickou kumulací nemocí 
– měla problémy se srdcem, s bolestmi 
nervů, žaludku, trpěla nespavostí. Když 
začala cvičit, potíže ustaly. Přitom její ma-
minka je pediatrička, ale běžné lékařské 
postupy dceři nepomohly. 
„Ujasnila jsem si, že ve Falun Gongu jsem 
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dělala tři věci,“ pokračuje Xiong Wei. 
„Četla jsem knížky, cvičila a vyměňovala 
si zkušenosti s ostatními. Nic jiného.“
Protože cvičení nemělo s politikou na-
prosto žádnou souvislost, nemínila se ho 
vzdát, ani když se v srpnu 2000 jako spo-
lupracovnice jedné německé firmy vrátila
do Číny. Odjížděla s jasnou myslí: „Věřila 
jsem celým srdcem, že chtít zůstat zdravý 
a milosrdný je absolutně správné.“
Když zjistila, že s ní čínské úřady nejen 
nesouhlasí, ale že i všemi možnými způ-
soby dmýchají nenávist proti praktikují-
cím, začala jednat. Letáčky s informacemi 
o cvičení Falun Gongu a o jeho potírání 
rozdávala, dokud ji nezatkli.
„Krátce po zatčení jsem si nedokázala 
představit, co bude dál, jestli mě umučí, 
jestli budu muset strávit rok, dva, tři v pra-
covním lágru. Tak jsem si radši nepředsta-
vovala vůbec nic. Ale strach jsem neměla, 
protože když věříte v soucit, pravdomluv-
nost a snášenlivost, měníte se v lepší lidi. 
Takže strach ne, i kdyby mě poslali jakkoli 
daleko.“

Transformace
Záchytné centrum v Haidaně. Jedna cela, 
čtyřiadvacet lidí. Jí se, pije, spí a vyměšu-
je veřejně, vespolek, na patnácti metrech 
čtverečních. 
Jedna dlouhá dřevěná pryčna, ve dne lavi-
ce, v noci postel. Spí se ve trojřadu, první 
dvě řady s hlavami u sebe, třetí s hlavami  
v jejich nohách. Strava dvakrát denně: 
chleba, zelí ve slané vodě. V polévce tu  
a tam muší výkaly, červi (různých druhů, 
připomíná si Xiong Wei), jiný hmyz. 
Hygiena: jeden obecný zubní kartáček. 
Žádný toaletní papír. Záchod nezakrytý, 
nad ním kamera. 
„Podle zákona může člověka záchytné 

centrum zadržovat jen třicet dní, ale mě 
tam drželi víc než dva měsíce,“ říká Xiong 
Wei.
Součástí pobytu v záchytném centru je  
i program „vymývání mozků“, sloužící  
k převýchově vzpurných. „Dohlíželo na 
mě dvanáct lidí. Nedovolili mi spát, sedět 
ani stát, musela jsem sedět na bobku, s po-
krčenou hlavou a rukama na hlavě. Zrov-
na mi začala perioda. Nesměla jsem si vzít 
vložku. Krev prosákla kalhotami. Nadáva-
li, že jsem jim to tam zašpinila.“
Protože se Xiong Wei odmítla „transfor-
movat“, vzdát se Falun Gongu, následova-
lo bití.

Brána do pekla
Dalším korálkem na čínské smyčce ve-
doucí do ženského pracovního lágru je 
tzv. manévrovací oddělení, zvané brána 
do pekla. Brána do pekla stíná vězně vy-
čerpávající dřinou. Balí se tu jídelní hůlky, 
šest tisíc kusů denně, každý. Práce začíná 
po snídani, během pracovní doby mají 
vězni povolenu jednu přestávku na pití. 
Protože vězňů je moc a vody málo, na 
každého během směny vyjdou průměrně 
dva doušky. 
Xiong Wei si všimla, že se k ní dozorci 
chovají jaksi mileji než k ostatním prak-
tikujícím. Správně to přičetla snahám 
německých orgánů o její osvobození. Jiné 
praktikující mučili brutálně a často. „Ně-
které přivazovali za nohy a ruce k rohům 
postele.“ Většinu tak drželi přes dvacet 
dní. 
„Tlak ze zahraničí funguje jen tehdy, když 
je dostatečně veřejný. Takže jsem nedo-
padla třeba jako Gao Rong Rong, do které 
hodiny pouštěli elektrické šoky, než ze-
mřela.“
18. dubna 2002 Xiong Wei přemístili do 
ženského tábora nucených prací. Do pek-
la.
Úloha ženského tábora nucených prací je 
jasná: přinutit praktikující Falun Gongu 
vzdát se cvičení, pokud to nepůjde, vymýt 
jim mozky. „Hned první den nás zavlekli 
na výcvik a přinutili stát na jedné noze, 
abychom si ‚zacvičily‘. Když jsme už ne-
mohly a celé se třásly, policajti na nás řvali 
a bili nás. K večeři nám dali chleba a ky-
selý nálev a v noci nedovolili spát. Každý 
praktikující Falun Gongu dostal přidělené 
policajty a dva instruktory, kteří nás měli 
nuceně transformovat.
Druhý den ráno nás praktikující nahnali 
do sušárny. Měly jsme udělat pět set dře-
pů, ale to nezvládla žádná z nás, maximál-
ně sto. Tak nás zmlátili.
Odpoledne jsme musely ven kopat pří-

kopy. Po celodenním mlácení jsme měly 
zadky samou modřinu a žádná nemohla 
normálně chodit. Když jsme chtěly vy-
stoupit na schod, musely jsme si vytaho-
vat nohy rukama.“
Osazenstvo lágru tvořily hlavně narko-
manky. S vidinou zkrácení trestu, jak jim 
bylo přislíbeno dozorci, praktikujícím 
nadávaly, mlátily je, týraly a kontrolovaly, 
aby spolu praktikující během dne nemlu-
vily. K tomu tlak na transformaci.
„Viděla jsem na vlastní oči, jak praktikující 
Šang Li-čian uvěznili na samotce, protože 
se odmítla transformovat. Musela sedět 
na bobku a třicet až čtyřicet dní jí nedo-
volili usnout, vykoupat se. Několik dní jí 
nedovolili dojít si na záchod, musela mo-
čit do kalhot. V lednu 2003 do naší Třetí 
brigády vřadili jednu lesbickou kriminál-
ní vězeňkyni. Policajtky ji přímo navedly, 
ať dá na Šang Li-čian pozor v noci, aby ji 
mohla obtěžovat.
Na začátku srpna 2003 měl Šang Li-čian 
trest skončit. V noci, kdy měla být pro-
puštěna, si pro ni přišli policajti z lágru a 
osoby z Úřadu 610 (zvláštní úřad pro pro-
následování Falun Gongu – pozn. aut.). 
Od té doby jsme o ní neslyšeli.“
Podobných příběhů s tragickým koncem, 
kdy praktikující těsně před svým propuš-
těním záhadně a navždy zmizí, zná Xiong 
Wei z vlastní zkušenosti několik.

Na kolena a vzhůru
– vzhůru a na kolena
V roce 2003 většina praktikujících Falun 
Gongu z Třetí brigády lágru podepsala 
prohlášení, že ani lágr jejich pevnou víru 
ve Falun Gong nezměnil. Vedení táboru 
bylo v takovém šoku, že na nucené práce 
do jejich brigády poslalo neúspěšného ve-
doucího vzdělávacího oddělení.
Později toho roku většina praktikujících 
prohlášení zopakovala. Reakce byla bru-
tální: policistky rozdělily signatářky do 
čtyř skupin, které krutě mučily. Ve skupi-
ně číslo čtyři se Xiong Wei setkala s Liu 
Fangfang.
Liu Fangfang je otřesným příkladem, jak 
demokraticky si totalitní Čína počíná  
v potírání Falun Gongu. Před zatčením 
pracovala jako lékařka, pocházela z rodi-
ny starých komunistických kádrů. Když 
podepsala první prohlášení o Falun Gon-
gu, přemístili ji z Třetí brigády (praktiku-
jících) do Šesté, kterou tvořily většinou 
narkomanky. Nesměla spát, musela stát, 
dny. Aby ji mučili ještě krutěji, poskládali 
vedle ní nádoby s vodou. Když už se ne-
udržela na nohou, spadla přímo do nich, 
a dalších šest dní a šest nocí musela stát  
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v mokrých šatech. Trest jí prodloužili  
o půl roku do října 2003. Prodloužení 
trestu se Liu Fangfang zřejmě stalo osud-
ným. 
„Pozavíraly nás na samotku. Viděla jsem 
paní Liu Fangfang, jak sedí v rohu na tvr-
dé plastikové dětské stoličce. Musela po-
slouchat, co říkají instruktoři, a nedovolili 
jí usnout. Koncem srpna ji tajně převezli 
do jiné oblasti. Právní dokumenty, které 
by hovořily o jejím přesunu, neexistovaly. 
Ani nevíme, jestli ještě žije.“ 

700 kilo zeleniny,
Když v červnu 2003 na Čínu zaútoči-
la epidemie SARS, provoz ve věznicích  
z hygienických důvodů stagnoval. Věznice 
se na pracovní tábory obrátily s prosbou, 
aby uvolnily nějaké postele a věznicím vy-
pomohly. Vedení Xiong Weiina lágru se 
rozhodlo, že předčasně propustí ty vězně, 
jejichž trest měl skončit do konce ledna 
2004. Pokud se vzdají Falun Gongu, sa-
mozřejmě.
O zkrácení trestu si mohla zažádat i Xiong 
Wei, kterou se úředníci a policisté dokon-
ce snažili přesvědčit, aby si podala žádost. 
Nepodala. Zkrácení trestu tak odolali jen 
dva praktikující. Xiong Wei byla jednou  
z nich.
Odplata na sebe nenechala čekat. „Oka-
mžitě mě přeřadili na těžkou fyzickou 
práci na poli. Někdy mě vzbudili ráno, než 
vyšlo slunce, a na snídani jsem se mohla 
vrátit, až když jsem měla práci hotovou, 
někdy až v osm v devět hodin. Pak jsem 
musela pracovat až do poledne, po poled-
ní pauze do večera, po večeři zase hodinu 
nebo dvě.“
Jednou si Xiong Wei spočítala, že za ráno 
mohla nasbírat asi 700 kilogramů zeleni-
ny. Skupina čtyřiceti lidí ten samý večer 
nasbírala jen dvojnásobek. Zelenina, kte-
rou lágr produkoval, nesloužila jen pro 
táborovou jídelnu, ale prodávala se i na 
trhu. Za zimu 2003 musel lágr dodat sto 
tisíc kilogramů zeleniny, Třetí brigáda Xi-
ong Wei měla vyrobit asi třetinu. V celém 
lágru přitom žilo nanejvýš pět set vězně-
ných. 
Hlavní prací bylo pletení svetrů. Tisíce sve-
trů, rukavic a šál putovalo z jehlic vězeň-
kyň na vývoz. Z jejich visaček my západní 
kupující nepoznáme, jak vznikly. Jedenáct 
set čínských pracovních táborů vůbec 
produkuje významnou část čínského ex-
portního artiklu – od plyšových zvířátek, 
fotbalových míčů, ručníků a prostírání po 
šperky, od paruk a vánočních stromků po 
balené bagety. Rakouské Amnesty Inter-
national dokonce přišel dopis o pomoc, 

který jeden zákazník našel v kroužku na 
ubrousky. Hygienické podmínky, 
za kterých se zboží vyrábí, jsou otřesné. 
Praktikující musely často pracovat i po 
nocích a pokračovat následující den bez 
jakékoli přestávky. „Tenkrát k nám nastou-
pila nová policajtka, která zrovna skončila 
vysokou školu. Nemohla snést, jak nelid-
sky se s námi zachází, a dala výpověď.“          

V rudých hvězdách
Když Xiong Wei doběhl dvouletý trest, 
propustili ji na svobodu. Takzvaná čínská 
svoboda je jen útlocitné slovo pro buze-
raci a fízlovské zabřichopopadání. Už jen 
návrat k rodičům: oba odnesli dceřino 
věznění infarkty a sociálním vyhnan-
stvím. 
„Od rodičů odešlo i děvče na úklid,“ vzpo-
míná Xiong Wei.
Úřad 610 si dal práci s tím, že zmobilizo-
val rodinné sousedy a bývalé spolupracov-
níky, aby jim povykládali, jak praktikující 
Falun Gongu jeden po druhém mizí ze 
světa. Zmučení rodiče měli dceru přemlu-
vit, aby se transformovala. Bratrovi, který 
žije v Izraeli, odepřela čínská ambasáda 
víza, rodiče neviděl pět let a kdy je uvidí, 
je v rudých hvězdách. 
„Rodiče a bratra stále kontroluje a otra-
vuje čínská bezpečnostní služba. Telefon, 
fax, e-mail, internet, všechno je pod stá-
lým dozorem,“ říká k tomu Wei.
U rodičů bydlela po návratu z lágru devět 
měsíců, než Xiong Wei Mezinárodní spo-

lečnost pro lidská práva IGFM písemně 
pozvala do Německa. „Německá ambasá-
da situaci naprosto chápe, vízum mi dali 
bez problémů,“ podotýká Xiong Wei.

Nerealizovatelný sen Západu
Xiong Wei se do Číny už asi nepodívá. Je 
zpátky v Německu a fyzicky se po svých 
nelidských zkušenostech cítí – naprosto 
fit.
„Ano, cítím se velmi dobře. Ale jen pro-
tože cvičím a žiju podle principu Falun 
Gongu. Kdybych žila dva roky v pekle 
a rezignovala na Falun Gong a zároveň 
neměla cvičením vybudovaný tělesný zá-
klad, neměla bych šanci ani přežít tělesně, 
ani duševně vydržet.“
Zajímá mě, co si oběť myslí o nenápadné 
demokratizaci své supí země mezinárod-
ním obchodem.
„To je jen nerealizovatelný sen Západu. 
Západní lidé se o to snaží roky a podívej-
te se, jestli se dodržování lidských práv 
opravdu zlepšilo, nebo ne,“ zůstává Xiong 
Wei skeptická. „Chcete aktuální případ? 
Praktikující Jiang Renzheg a jeho rodina, 
kteří se neúspěšně snažili o azyl, odletěli 
zpět do Číny v březnu. O měsíc později 
byl poslán na tři roky do pracovního tá-
bora.“
A dodává: „Může si skutečně někdo mys-
let, že se komunistická strana sama od 
sebe zlepší? To je jenom jedna z tisíců lží, 
které kolem sebe šíří.“
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Premiér Jiří Paroubek (ČSSD) zkrátil svůj 
pobyt v Japonsku, aby si stihl pohovořit 
s prezidentem Chu Ťin-tchaem o hlubší 
česko-čínské spolupráci. Místo nestravi-
telné kližky lidských práv si zobnul očís-
lovanou kachnu. K lidským právům se po 
čtyřdenní návštěvě dostal až tři hodiny 
před odletem. A co 2629 lidí, které čínský 
režim umučil za cvičení Falun Gong?
Parkem na pražském Karlově náměstí 
chodí snad kromě Miloše Urbana málo-
kdo z Pražanů rád, je příliš hlučný, příliš 
monstrózní ve své zanedbané nevyužitel-
nosti. Je to pár měsíců, kdy jsem v parku 
přímo před sochou Elišky Krásnohorské 
poprvé viděla cvičící a jejich děsuplné 
obrázky. Desítka mladých lidí pomalý-
mi, pečlivými pohyby vztahuje paže před 
hruď, dlaň se kloní k dlani, oči zavřené, 
ale žádný cirkusový trans, spíš neokázalá 
úleva. Ale co ty plakáty!
„Nejdřív jsme to neukazovali, říkali jsme 
si, že by to lidi odradilo. Jenže když jsme 
řekli tisíc umučených, dva tisíce umuče-
ných, nikoho to moc nezajímalo. Zvlášť  
v Praze jsou lidi dost lhostejní,“ říká ko-
ordinátorka Falun Gongu v Česku Vero-
nika Sunová a zájmeno to přeloží vzápětí. 
„Začali reagovat, až když jsme jim ukázali 
ty hrůzy.“ 
Ne, nebudu líčit, jak vypadá nádherná 
mladá holka před a po sedmi hodinách 
elektrických šoků, ne, nebudu vypisovat 
ne nelidské, snad mimo-lidské způsoby, 
kterými čínští policisté na rozkaz nejvyš-
ších čínských úřadů trýzní a zabíjejí lidi. 
Kdo chce, najde to na stránkách www.fa-
lungong.cz. Důležitá je druhá část souvětí. 
Mučit a vraždit lidi za to, že jejich sportov-
ně–terapeutická aktivita je jim bez západ-
ní ironie prostě milejší než komunistická 
strana, nařídil bývalý čínský prezident.  
V jeho stopách kráčí čínský prezident 
současný. Chtít se stát evropskou obchod-
ní základnou státu, který vraždí vlastní 
lidi, je nepřijatelné.

Všichni cvičili. Už necvičí
S Veronikou Sunovou, jejím mužem Sun 
Hao a cvičícími (ovšem sami o sobě mlu-
ví vždy jako o praktikujících – pozn. aut.) 
se setkávám na svažité loučce před stanicí 
metra Roztyly. Manžel Veroniky pochází  

z třímilionového města Charbin, do Česka 
odjel studovat ekonomii a moc rád by se 
po šesti letech podíval domů. „Rodičům 
se stýská,“ posteskne si Sun Hao. Dobře 
ví, že marně. S velkou pravděpodobností 
by se z Charbinu jako cvičící Falun Gongu 
za ženou a malým synem už nikdy nevrá-
til. 
„Z Číny jsem odjel těsně před začátkem 
pronásledování v říjnu 1998. Co si vzpo-
mínám, Falun Gong cvičili všichni. Tady 
stál náš dům,“ kreslí slámou na desku 
knihy, „a ať jste se vydala doleva, doprava, 
nahoru, dolů, do deseti minut jste narazi-
la na skupinu lidí, jak cvičí.“ Odmlčí se. 
„No, teď 
už necvičí.“
O Falun Gongu už se na stránkách Lite-
rárních novin psalo, Dragan Pasovský si 
o něm povídal s Australankou Jane Dai, 
jejíž manžel byl kvůli němu umučen.  
O jeho principech duchovních (pravda, 
soucit, tolerance) či ozdravných (cvičení 
uvolňuje zablokovanou energii v energe-
tických drahách těla, která působí potíže), 
jsou tedy čtenáři informováni. Expozici 
sebeteroru, protože jak jinak nazvat ma-
sakr vlastních obyvatel, je ale třeba připo-
mínat neustále.
Než se Falun Gong vydal vstříc masové 
oblíbenosti a později masovým hrobům, 
byl tajemstvím mistra Li Hong-či, které 
svěřoval vždy pouze vybraným žákům.  
V roce 1992 se rozhodl, že tajemství od-
halí. Čína reagovala explozí – počet cvi-
čících rostl neuvěřitelně rychle ve všech 
kantonech a provinciích. V devadesátých 
letech čínská vláda tuto novou sportov-
ně-terapeutickou aktivitu vítala: proč by 
nakonec neměla mít radost ze silnější  
a zdravější populace? Jenže jak se zvyšo-
valy počty cvičících, totalitní úsměv kysl. 
Vlčí zuby vycenil v momentě, když počet 
cvičících (sedmdesát milionů) převýšil 
počet členů komunistické strany (padesát 
milionů). To bylo v roce 1999. Tehdejší 
prezident Ťiang Ce-min vydal protiopat-
ření: hnutí zakázat, zhanobit a potlačit, 
jeho příznivců se zbavit. 
Opakovaně zdůrazňovat, že nemá žád-
né politické ambice, Falun Gongu nepo-
mohlo. V zemi totalitního středu stačilo, 
že bylo lze se do něj před stranou ukrýt. 

Strana tedy začala do úkrytů pouštět 
psy. Hnutí na míru byl ušit zákon o jeho  
protiprávnosti, jeho dodržování šéfuje 
gestapoidní Úřad 610. Vedlejší informací 
budiž, že si cvičení dopřávali i nejvyšší 
členové politbyra a diplomaté s rodina-
mi. Ťiang Ce-min ale prohlásil, že jestli si 
strana chce udržet moc, musí Falun Gong 
porazit. V lágrech tak skončily i bývalé vy-
soké stranické kádry.

Náměstí nebeského klidu
„Když jsem odjížděl do Prahy, Falun Gong 
byl ještě povolený. Pak jsem zůstal tři 
roky prakticky bez informací – ještě jsem  
neuměl dobře česky, takže jsem nechodil 
na internet, dokonce ani na čínské strán-
ky, protože tady nemáte čínský font. Když 
jsem zjistil, že Falun Gong je v Číně pro-
následovaný, byl to velký šok,“ říká Sun 
Hao. „Na začátku jsem tomu ani nevěřil, 
když mi kamarádi povídali o „sebeupále-
ní“ na náměstí Nebeského klidu, myslel 
jsem si, že to musí být nějaký omyl nebo 
že to udělali blázni. To víte, já čínskou kul-
turní revoluci nezažil.“ 
Takzvané sebeupálení sedmi cvičících 
Falun Gongu na náměstí Nebeského kli-
du v lednu 2001 mělo být jedním z útoků 
čínské propagandy, ale vyklubala se z něj 
jenom šmíra. 
Inscenované záběry upalujících se lidí 
do světa rozeslala čínská tisková agentu-
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ra Sin-chua, ale jejich rozbor (prováděný 
mnoha experty) a podepřený přiznáním 
jednoho z členů čínského televizního štá-
bu dokázal, že záběry byly sestaveny ve 
studiu na objednávku Úřadu 610. 
Sun Hao odešel právě včas. Raději si ani 
nemyslí na to, jak mohl skončit, kdyby 
zůstal. 
„Na internetu bývají vyvěšeny seznamy 
lidí ve vazbě. Našel jsem mezi nimi i jméno 
své známé lékařky, tak volám do Číny ka-
marádovi, abych zjistil, co se stalo. Brečel 
mi do telefonu, protože ji mučili. Chtěli, 
aby podepsala, že se Falun Gongu vzdává, 
tak ji spoutali a pověsili za ruce, pak pus-
tili, polili studenou vodou a zase nahoru, 
opakovaně, trvalo to týden.“ Chvíli mlčí. 
„Tohle je prý časté mučení u žen.“
Otázka z prohřátého roztylského palou-
ku Evropanům vlastní, Asiatům cizí: „Co 
proti tomu dělat, jak bojovat proti takové-
mu teroru?“
Vlídně se usměje, klidně odpoví: „Na ná-
silí reagovat nenásilím. Jediná reakce je 
šířit pravdu.“ 

Velká čínská ambasádní zeď
Nenechte se mýlit – šíření pravdy v podá-
ní pražských cvičících má šmrnc a vtip, 
odvaha a výdrž 
se jaksi rozumí samo sebou.
„Každou středu chodíme meditovat před 
čínské velvyslanectví,“ líčí Veronika Su-
nová. „Jednou tam měli nějakou recep-
ci a nechtěli, aby nás hosté viděli, tak na 
chodník před dům postavili auto. No co 
– přešli jsme na protější.“ Jindy udělalo 
dokonce čínské velvyslanectví zábor všech 
chodníků a vozovek v dohledu. Jenže tý-
den minul a cvičící tu byli zas. „Co je dva-
krát týdně otevřený konzulát, chodím tam 
rozdávat letáčky. Nedávno jsem ho dala 
paní, která si přišla pro vízum, a zahlídnul 

mě jeden tajemník. Začal té paní říkat, že 
tam s tím papírem nesmí, ale jak neuměl 
dobře česky, úplně nepochopila, o co mu 
jde...,“ směje se mladá paní Sunová.
Falun Gong na své mučené neupozorňuje 
jenom letáčky. To, co je k vidění na Kar-
lově (a někdy i Staroměstském) náměstí, 
vynášejí lidé, kteří galejničili v pracovních 
táborech a dostali se ven, některé obrázky 
se posílají přes internet. Střeženou sítí?, 
divím se. „Jsou odborníci, kteří ji dokážou 
prolomit, ale riskují při tom život. Ale ty 
obrázky, které vystavujeme, většinou ne-
jsou konkrétní, je to make – up.“ 

Jenom make-up? 
„Make-up a svědectví těch, co viděli ori-
ginál,“ odpoví Veronika Sunová a pokra-
čuje: „Pak jsme zjistili, že už ani ty fotky 
nezabírají, tak jsme simulovali, jak to vy-
padá ve skutečnosti.“ Od podzimu pořá-
dají protestní akce, při kterých lidi zavírají 
do klece. 
Člověk v kleci – skutečný vězeň či simu-
lant – je ale hodně silná káva. Veronika 
zůstává realistická: „Takové akce nám po-
máhají získat hodně podpisů na petice.“
Zajímá mě, jak se k Falun Gongu staví Čí-
ňané, žijící v Praze. „U některých máme 
skrytou podporu, ale že by někdo z nich 
podepsal petici, to se ještě nestalo,“ říká 
Veronika a upozorňuje na zajímavý fakt: 
mnozí Číňané, kteří se z valné většiny do 
Česka stěhují spíš za svobodou podnikat 
než za svobodou, se hlásí o azyl jako pro-
následovaní kvůli Falun Gongu. „Na mi-
nisterstvu kvůli tomu dokonce vytvořili 
skupinu, která takové žádosti prověřuje. 
Žadatelé dostávají různé otázky na Falun 
Gong, aby se poznalo, jestli jsou tu oprav-
du kvůli němu,“ informuje Veronika Su-
nová.
Obracím se na jejího muže: „Vás se taky 

ptali?“
„Ptali, ale ne moc dlouho,“ směje se. 
„Vždyť o tom vím mnohem víc než oni!“

Šestnáct let zatloukané vraždy
Zvrácená jak příběhy z lágrů je skutečnost, 
že si průměrný Číňan nemá šanci uvědo-
mit zvrácenost systému, v němž žije. Slova 
Sun Hao to potvrzují: „Ještě v Číně jsem 
studoval právo a měl možnost pracovat  
u soudu jako soudní asistent. Jednou jsem 
šel s advokátem do vazby. Vězeň předpa-
žil ruce a jak se ho advokát ptal, furt se 
klepal. Ze začátku jsem si říkal, že je to 
zimou, protože v Charbinu může být tou 
dobou i minus 25, ale to nebylo zimou. 
Na konci pohovoru se vězeň zeptal, kdy 
ho chtějí bít. To mě úplně šokovalo.“ 
Podle Sun Hao Číňané mučení vnímají 
v závislosti na tom, jestli se týká někoho, 
koho znají. „Mimoto je všude ve vězni-
cích obvyklé.“ Ne každý také o brutálním 
potlačování odporu kvůli informační blo-
kádě ví.
„Když byl masakr na náměstí Nebeského 
klidu v roce 1989, vůbec jsem nevěděl, co 
se stalo, i když o tom jedna spolužačka ve 
škole měla desetiminutovou přednášku. 
Nikdo jí nevěřil, nebo spíš mlčel, v televizi 
taky nic nebylo. Pravdu jsem si mohl ově-
řil, až když jsem se dostal sem,“ říká Sun 
Hao. Jinak také: ještě dnes se v Číně běžně 
neví o vraždě stovek mladých lidí, o které 
svět mluví šestnáct let.
„Lidi se obecně bojí a nechtějí znát sku-
tečnost, nebo mají vymytou hlavu a nevě-
ří, že nějaké pronásledování Falun Gongu 
je pravda. A i když věří, náladu čínské 
společnosti to výrazně nemění. Podle mě 
nemají moc soucitu,“ říká Sun Hao. 
Stejně jako Xiong Wei (viz text „Zpráva z 
čínského lágru dnes“) se i on k partyzán-
ské demokratizaci země staví odmítavě: 
„Třeba pořádání olympiády čínským li-
dem nic dobrého nepřinese, peníze popu-
tují straně, která za ně zase zlepší svůj ob-
raz. To je, na čem straně doopravdy záleží 
– mít dobrý obraz.“
Má malé chudé Česko prohloubit ekono-
mickou spolupráci s agresivním totalit-
ním kolosem, který zabíjí vlastní obyva-
tele – takhle, jako když stisknete otazník 
na klávesnici? 
„Není důležité, jestli Česká republika je 
malý stát, nebo není. Důležité je, jak se 
chová,“ reaguje bez váhání Sun Hao. Pre-
miér Jiří Paroubek si raději dal kachnu 
číslo 115 096 768.
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Emotivní analýza „nejtemnější a nej-
absurdnější stránky čínské historie“ vyvo-
lala obrovský čtenářský (jen v Hongkon-
gu se za dva první dva týdny prodalo přes 
šest set tisíc výtisků) a politický ohlas.

Perzekuce, resp. komentář se nezdráhá 
použít slovo genocida, Falun Gongu je 
„největší, nejdelší, nejsystematičtější a 
nejdražší kampaň“, kterou kdy čínští ko-
munisté vedli proti konkrétní skupině 
osob. Ačkoli Falun Gong na svých inter-
netových stránkách uvádí necelých tři ti-
síce potvrzených úmrtí, Devět komentářů 
odhaduje jejich počet na pět až sedm tisíc, 
počet vězněných na tři miliony. 
Brutální perzekuci v kontextu dlouholeté 
čínské snahy o vylepšení image absurdní 
a škodlivou metodou komentář přičítá 
propojení lživé a vražedné podstaty KSČ s 
tyranským lídrem Ťiang Ce-minem, pod-
pořené zhroucením poloviny světového 
komunistického impéria. „Efekt kolabo-
race Ťiang Ce-mina a Komunistické stra-
ny Číny se dá přirovnat ke katastrofálním 
důsledkům laviny, kterou způsobí horole-
zec svým křikem,“ píše Pátý komentář.
Hon na Falun Gong Ťiang Ce-min vy-
hlásil 19. července 1999, kdy předsedal 
konferenci nejvyšších státních úředníků. 
Jako jediný ze sedmi členů Stálé komise 
Ústředního výboru KSČ trval na vyhla-
zení Falun Gongu kvůli „přežití strany i 
národa“. Pátý komentář k tomu pozname-
nává: „Kdyby byl generálním tajemníkem 
ČKS v té době někdo jiný než Ťiang Ce-
-min, možná by k potlačení Falun Gongu 
nikdy nedošlo. V tomto ohledu je možné 
říct, že Ťiang Ce-min použil Komunistic-
kou stranu Číny.“

Přežití strany
„Komunistická strana prohlásila, že Falun 
Gong soupeří o to, kdo získá masy lidí a 
tvrdila, že je druhem náboženství. Ve sku-
tečnosti to, co Falun Gong přináší lidem, 
je kultura. Kultura, kterou čínský lid dáv-

no ztratil,“ zdůrazňuje pátý komentář. Tak 
rychlý a samozřejmý návrat Číňanů k je-
jich tradičním hodnotám, stejně jako ma-
sová oblíbenost a duchovní přesah cvičení 
postavily v roce 1999 režim na rozcestí: po 
uvolněnosti devadesátých let mohla dik-
tatura tento specifický druh svobodného
projevu buď povolit (a riskovat pád jako 
evropské země Východního bloku), nebo 
zakázat. Ťiang Ce-min volil přežití strany 
a smrt tisíců.
K postavení Falun Gongu mimo zákon se 
ale schylovalo dlouho předtím. Již několik 
let byla jeho činnost sledována, mezi cvi-
čící pronikli tajní policisté s úkolem najít 
důkazy protistátní činnosti. Protože ale 
Falun Gong není ani politické, ani nábo-
ženské hnutí, vyzvědačské snahy ztrosko-
taly, naopak někteří policisté začali sami 
cvičit. 
Počátkem pozdější štvanice byl článek v 
deníku Guangming Daily z roku 1996, 
který Falun Gong nařkl z politických am-
bicí. Poprvé tím porušil „tři omezení“, 
které standardizovaly vztahy státu a tra-
dičního asijského cvičení čchi-kung (stát 
ho neprosazuje, nepodporuje ani do něj 
nezasahuje).
Celostátní pátrání po důkazech o pro-
tistátních aktivitách Falun Gongu se roz-
běhlo začátkem roku 1997 na rozkaz ta-
jemníka Politického a soudního výboru 
Luo Kana. On hnutí jako první později 
označil za „zlý kult“, přestože jeho pod-
řízení žádné důkazy proti Falun Gongu 
nenalezli. A protože důkazy nepřinesli ani 
nasazení tajní agenti, musel osobně za-
sáhnout Ťiang Ce-min.

Mediální zhanobení
Mediální kampaň za zhanobení Falun 
Gongu (společně s prvními zatčeními) ná-
sledovala bezprostředně po Ťiang Ce-mi-
novu rozhodnutí. Od konce července do 
konce roku 1999 vysílala čínská Centrální 
televize v Pekingu sedm hodin denně pro-
pagandu na pošpinění Falun Gongu, její-
ho zakladatele i cvičících. Do kampaně se 
posléze zapojilo všech dva tisíce čínských 
novin, tisíc časopisů a stovky regionálních 

televizí. Z Číny do světa se dostávaly pře-
devším prostřednictvím tiskové agentury 
Sin-chua. Během půl 
roku se objevilo víc než tři sta tisíc deho-
nestujících zpráv, článků a programů. 
Státní šikana příznivců Falun Gongu od té 
doby probíhá na 
několika rovinách. Ve snaze nechat je fi-
nančně vykrvácet dostávají cvičící vysoké 
pokuty vystavované policisty nebo míst-
ními 
úředníky bez jakýchkoli dokladů, tím 
méně možnosti soudního procesu. Ne-
oprávněně se dělají domovní prohlídky, 
při kterých se běžně zabavují osobní věci 
a cennosti. Venkovanům úřady vyhrožují 
také odebráním pozemku nebo úrody. Na 
vlakových a autobusových nástupištích 
probíhají kontroly zavazadel, jestli ces-
tující nepřevážejí knihy nebo letáčky Fa-
lun Gongu. Agresivnímu potírání Falun 
Gongu je podřízen i chod pracovišť a škol 
– pokud se v nějakém závodě najdou jeho 
příznivci, nedostanou jejich vedoucí pré-
mie a nebudou povýšeni. Dotaz na Falun 
Gong nechybí na přijímacím pohovoru, 
za praktikování se vyhazuje.

Několik druhů smrti
Nepočítáme-li plody násilně potracené v 
šestém, sedmém měsíci těhotenství, bylo 
nejmladší oběti potírání Falun Gongu 
deset měsíců, nejstarší sedmdesát dva let. 
Polovina obětí jsou ženy, víc než třetině 
umučených bylo přes padesát let. 
Praktikující Falun Gongu se ničí buď fy-
zicky, nebo psychicky. „Fyzickým zniče-
ním“ se rozumí především smrt násled-
kem mučení. Ve věznicích a v lágrech se 
prý používá čtyřicet ustálených druhů. 
Bití, bičování, mučení elektrickými šoky, 
mrazení, svazování provazy a věšení na 
strop, pálení cigaretami, ohněm nebo roz-
žhavenými předměty, vtloukání ostrých 
bambusových hůlek kladivem pod nehty, 
znásilňování.
Psychický nátlak se praktikuje ve stovce 
psychiatrických zařízení. Duševně zdra-
vým lidem zde aplikují toxické látky, kte-
ré ničí centrální nervový systém. Nastává 
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úplné nebo částečné ochrnutí, destrukce 
svalů a vnitřních orgánů, ztráta zraku, 
sluchu nebo paměti. Někteří lidé se vráti-
li psychicky retardovaní, jiní se zhroutili, 
několik jich zemřelo na předávkování.

Od zveřejnění Devíti komentářů vystoupí 
z Komunistické strany Číny denně dvacet 
až třicet tisíc lidí. Den, resp. Měsíc celo-
světového vystupování z KSČ, vyhlásilo 
Mezinárodní centrum pomoci pro vy-
stoupení z KSČ na (1.) červenec. Chce tak 

dodat odvahu Číňanům, kteří kvůli mož-
ným postihem nad vystoupením ze strany 
váhají. Podpořil je i Výbor na podporu 
Tibetu, který podal 28. června v Madridu 
žalobu na Ťiang Ce-mina za genocidu, te-
rorizování národa a mučení. 
Ostrou kritiku nenechala strana bez od-
povědi. Kromě přímé reakce (vyhrožo-
vání a zatýkání exčlenů) zvýšila kontrolu 
sdělovacích prostředků. Blokuje devade-
sát procent webových stránek, které na 
Devět komentářů odkazují, francouz-
ské satelitní společnost Eutelsat nařídila 
ukončit spolupráci s čínskou nevládní 
televizí NTDTV, která o komentářích a 

o potírání Falun Gongu informovala. Do 
oběhu strana také rozeslala falešných De-
vět komentářů.
„Skon Čínské komunistické strany je tedy 
jen záležitostí času... Předtím, než bude 
zatlučen poslední hřebík do její rakve, 
chtěli bychom vynést závěrečný rozsudek 
nad ní a nad mezinárodním komunistic-
kým hnutím, které lidstvu přinášelo zká-
zu po dobu více jak sto let,“ začíná před-
mluva ke komentářům. Napsány byly, aby 
pochopením necenzurované historie Ko-
munistické strany Číny zabránily dalším 
tragédiím.


