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Vlajka pro Tibet 2021 – výstava k bilancování let 2005 – 2020 
 

Lidé v Úpici a okolí se již tradičně připojují k akci Vlajka pro Tibet. Vznikla jako 
připomínka velkého povstání tibetského lidu 10. 3. 1959, následné čínské okupace Tibetu a 
porušování lidských práv v této asijské zemi. Od 90. let se v Úpici objevuje tibetská vlajka na 
sychrovském domě Oldy Šlegra. V roce 2005 byla vyvěšena i na dalších domech a konala se první 
vzpomínková akce. Setkání nesledují pouze čínský útlak, ale přibližují lidem v regionu kulturu, 
přírodu a historii Tibetu.   

Tradičními organizátory těchto akcí jsou ZŠ Úpice-Lány, Tisk Ofset, a.s., Orange Catering, 
s.r.o., Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. a Studentský parlament MAS.  
V průběhu šestnácti let se od akce zapojily i další – úpické školy, město a okolní obce, například 
Libňatov a Vítězná.  

„Žijeme ve složitém období. Situace kolem COVID-19 nám neumožňuje uspořádat 
plánovanou akci s veřejností. Proto jsme se rozhodli, že trochu zabilancujeme a otevřeme 
naše archivy,“ vysvětluje Jan Balcar, pořadatel akcí a ředitel MAS Království – Jestřebí hory, 
o.p.s. „Proto jsme připravili venkovní výstavu, kterou může shlédnout každý, byť přes okno 
v respirátoru. A pro přespolní na našem YouTube kanálu zveřejníme dostupné plakáty, 
fotografie a reportáže,“ dodává Balcar.  

Výstava bude nainstalována 3. března a bude ve výloze budovy bývalé restaurace 
Republika v Úpici, kde má MAS kanceláře, zpřístupněna do 5. dubna. „Věříme, že si k výloze 
lidé cestu najdou. Je potřeba si stále připomínat události, které lidem berou lidská práva a 
potlačují národy ve světě. I letos uvařím 10. března tibetský čaj a mám pro zájemce 
překvapení, ale to až po tomto datu,“ zve na výstavu i ke sledování připravované webové 
rubriky Petra Nývltová, koordinátorka Studentského parlamentu MAS.  
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