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ZACHRAŇTE ŽIVOT, NAPIŠTE DOPIS
Chcete se připojit i vy?

Pište dopisy za nespravedlivě pronásledované a vězněné lidi nebo 
uspořádejte vlastní dopisovou akci pro rodinu, přátele nebo veřejnost.

 V prosinci 2021 
 po celé České republice 



 

  

 

 

Řekněte mu, aby okamžitě a bezpodmínečně 
zajistil propuštění Mikity Zalataroua, jenž čelí 
dlouholetému odnětí svobody za čin, jehož se měl 
dopustit na demonstraci, na které ani nebyl.

Dopis pošlete na adresu:
Prosecutor General of the Republic of Belarus 
(Generální prokurátor)
Ul. Internatsionalnaya 22
220030 Minsk
Belarus
 
Nebo na e-mail: info@prokuratura.gov.by
Nebo sdílejte na Twitteru, Facebooku či Instagramu 
s označením: @prokuraturaby

Pošlete mu přímo do vězení dopis, ve kterém 
mu vyjádřete podporu. Dodáte mu tak naději 
a ukážete, že v tom není sám. 

Pokud vás stejně jako Mikitu baví Minecraft, zkuste 
ve hře vytvořit prostředí symbolizující svobodu 
a naději, vytiskněte je a pošlete spolu s dopisem.

Dopis pošlete na adresu: 
Mikita Zalatarou 
Educational Colony V.K – 2 
ul. Batova 4
Bobruisk
213800 Mogilevskaya Obl.
Belarus

Pošlete Mikitovi vzkaz 
podpory přímo do vězení 

Napište běloruskému 
generálnímu prokurátorovi

Absurdita a nespravedlnost odsouzení Mikity je 
i na poměry dnešního Běloruska do očí bijící. 
V cele musel po zadržení čelit fyzickému násilí, 
z kterého si může nést trauma do konce života. 
Byl vyslýchán a souzen bez nároku na právníka, 
což mu dramaticky snížilo šance na spravedlivý 
rozsudek. A na konci celého procesu byl 
odsouzen k pěti letům vězení.

De facto za to, že šel kolem náměstí, kde 
probíhala demonstrace a prchající dav ho 
pohltil do sebe.

Mikita není žádný divoký anarchista, který 
by házel zápalné láhve po policejních koních. 
Navzdory absenci jakýchkoliv důkazů mu byl 
právě takový prohřešek připsán. V budoucnu 
se bude stigmatu násilníka s Molotovem v ruce 
zbavovat opravdu těžko.

A přitom je Mikita normální kluk, který ve 
volném čase rád hrál Minecraft a poslouchal 
rap. Pak se bohužel octl ve špatnou chvíli na 
špatném místě a za to mu bez jakéhokoliv 
provinění hrozí celoživotní následky.

 MIKITA ZALATAROU 
 BĚLORUSKO 

 PĚT LET VĚZENÍ ZA 
 DEMONSTRACI, KTERÉ 
 SE NEZÚČASTNIL 

Z dětského pokoje do mučící cely. Sedmnáctiletý Mikita Zalatarou se měl v srpnu 2020 potkat 
s kamarádem v běloruském Homelu. V ten den zde však probíhala demonstrace proti výsledkům 
prezidentských voleb. Po zásahu policie protestující utekli, a to samé poradili i kolemjdoucímu 
Mikitovi. Poslechl a utíkal. Za to byl mladík zadržen, mučen elektrickým obojkem a je odsouzen 
k pěti letům vězení v nápravné kolonii.

ZACHRAŇ ŽIVOT

NAPIŠ DOPIS



 

 

 

Řekněte mu, aby okamžitě a bezpodmínečně 
zajistil propuštění Mohameda Bakera na svobodu 
a ukončil veškerá vyšetřování a zrušil falešná 
obvinění, která proti němu byla vznesena.

Dopis pošlete na adresu: 
The President (Prezident)
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo, Arab Republic of Egypt, 11757
 
Nebo na e-mail: p.spokesman@op.gov.eg
Nebo sdílejte na Twitteru s označením:
@AlsisiOfficial

Povzbuďte Mohameda tím, že na Twitteru nebo 
Facebooku zveřejníte vzkaz, ve kterém mu 
vyjádříte podporu a solidaritu. Připojte hashtag:
#Free_Baker / #رقابل_ةيرحلا

Začněte sledovat následující účty nebo jim dejte 
like, a vyjádřete tak svou podporu:

Twitter: @FreeBaker2
Facebook: Free Baker

Vyjádřete Mohamedovi 
veřejnou podporu 

Napište egyptskému 
prezidentovi

Baker kromě právní ochrany poskytoval utlačovaným 
Egypťanům pomocnou ruku i prostřednictvím jím 
založeného Centra pro práva a svobody Adalah, kde 
se kromě spravedlnosti v trestním řízení věnoval 
i právům menšin. Nicméně Mohamedova iniciativa 
přilákala pozornost egyptské vlády.

Ta proti němu použila zbraň, před kterou se snažil 
chránit ostatní lidi. A Baker sedí ve vězení už 
dva roky, bez možnosti právního zástupce a čelí 
falešnému obvinění z terorismu. Stále přitom nebyl 
postaven před soud.

Ve své stísněné cele spí Baker na zemi, nemá postel, 
matraci nebo teplou vodu. Na vězeňském dvoře si 
nesmí ani zacvičit. Svou rodinu vidět nemůže, stejně 
jako rodinné fotografie, které mu byly zabaveny.

Před svým zatčením Baker obhajoval řadu 
prominentních obránců lidských práv, aktivistů 
a novinářů. Zaměřoval se například na zneužívání 
systému soudnictví úřady, akademickou svobodu, 
ochranu dětí ve vazbě a trest smrti. Baker je velký 
fotbalový fanoušek, sám rád sportuje a jezdí na 
motorce. Zbožňuje kočky, kterých má doma pět.

 MOHAMED BAKER 
 EGYPT 

 VE VĚZENÍ KVŮLI 
 OBHAJOBĚ OBRÁNCŮ 
 LIDSKÝCH PRÁV 

Právník neprávem ve vězení. Mohamed Baker před svým zatčením hájil klienty, od kterých dávali 
kolegové z oboru ruce pryč. Stejně jako celá egyptská společnost. Političtí vězni nemají v Egyptě 
často ani nárok na právníka. A teď to poznal i sám jejich právník. Jeho lidskoprávní aktivity 
pojmenoval egyptský soud terorismem a Baker je od roku 2019 ve vězení. Kromě nároku na právní 
ochranu mu byl odepřen i kontakt s rodinou, spánek na matraci a teplá voda. Pomůžete mu?

ZACHRAŇ ŽIVOT

NAPIŠ DOPIS



 

  

 

 

Vyzvěte ho, aby zajistil okamžité 
a bezpodmínečné propuštění Čang Čan.

Dopis pošlete na adresu: 
President Xi Jinping
President of the People’s Republic of China 
(Prezident Čínské lidové republiky)
Zhongnanhai 
Xichangan’jie 
Xichengqu, Beijing Shi 100017 
People’s Republic of China 

Nebo na e-mail: english@mail.gov.cn

Pošlete jí přímo do vězení dopis, ve kterém jí 
vyjádřete podporu, dodejte jí naději a ukažte, 
že v tom není sama. Jako např.: „Čang Čan, tvé 
odhodlání informovat o pravdě inspiruje ostatní. 
Nadále tě budeme podporovat a těšíme se na den, 
kdy ti bude navrácena svoboda. Nepřestávej doufat!“
Chcete-li zvýšit šanci, že Čang Čan Vaši zprávu 
skutečně obdrží, nezmiňujte se v ní prosím 
o Amnesty International.

Dopis pošlete na adresu:

Pošlete Čang Čan vzkaz 
podpory přímo do vězení 

Napište čínskému 
prezidentovi

Občanská novinářka a bývalá právnička už roky 
hovoří o cenzuře médií a porušování lidských 
práv v Číně. Reakce tamních orgánů na šíření 
nákazy je ukázkovým příkladem toho, jak Čína 
jedná s lidmi, kteří mají odvahu na to, aby 
veřejnosti ukázali pravdu.

Čang Čan byla zadržena jen několik týdnů 
poté, co dorazila do Wu-chanu. Měsíc po svém 
uvěznění zahájila protestní hladovku, za což byla 
potrestána několikatýdenním svázáním všech 

končetin. Zatímco nemohla hýbat rukama ani 
nohama, čínští dozorci jí násilím cpali jídlo do 
úst. I přes toto mučení Čan zhubla natolik, že se 
k soudu mohla dostavit pouze na invalidním 
vozíku. Její právník řekl, že je klidně možné, že 
vězení nepřežije. V červenci 2021 byla kvůli 
kritickému zdravotnímu stavu hospitalizována.

K jejímu okamžitému propuštění vyzvaly 
čínskou vládu Spojené státy, Evropská unie 
a Spojené království.

 ČANG ČAN 
 ČÍNA 

 ČTYŘI ROKY VĚZENÍ ZA 
 PRAVDIVÉ INFORMACE 
 O COVIDU 

Zhang Zhan 
No 1601, Zhangjing Road, Sijing Zhen, 
Songjiang Qu, Shanghai 201601.
People’s Republic of China

Čang-Čan byla jedním z mála odvážných lidí, kteří se vydali hledat pravdu o covidu do epicentra 
nákazy. S hrstkou novinářů zamířila v únoru 2020 přímo do uzavřeného Wu-chanu, odkud podávala 
necenzurované informace o aktuální situaci přes Twitter a YouTube. Veřejnosti předávala zprávy o 
tom, jak čínské složky zadržují nezávislé reportéry a pronásleduje rodiny nakažených. Čang-Čan 
byla sama zadržena v květnu 2020 a byla odsouzena k čtyřletému trestu odnětí svobody. Kvůli 
své protestní hladovce skončila na vozíku. Pomůžete jí ke svobodě?

ZACHRAŇ ŽIVOT

NAPIŠ DOPIS



VZOROVÝ DOPIS (poštovné cca 39kč) 

 

Prosecutor General of the Republic of Belarus  

ul. Internatsionalnaya 22  

220030 Minsk  

Belarus  

   

Vážený pane generální prokurátore,  

   

Mikita Zalatarou čekal dne 10. srpna 2020 na ulici v Homelu na svého kamaráda, když ho 

pohltil dav protestujících. Během dvaceti čtyř hodin skončil šestnáctiletý mladík – který má 

navíc epilepsii – v policejní vazbě, kde byl obviněn z házení zápalné láhve. Policisté ho bili, 

mučili elektrickým proudem, vyslýchali bez přítomnosti právníka nebo zodpovědné dospělé 

osoby a zavřeli na šest měsíců, než ho postavili před soud. Přestože neexistovaly žádné důkazy 

o tom, že by se Mikita podílel na jakémkoli násilí, byl usvědčen a odsouzen k pěti letům odnětí 

svobody.   

  

Udělejte prosím vše, co je ve vašich silách, abyste zajistili jeho propuštění až do spravedlivého 

soudního procesu, který bude splňovat mezinárodní standardy pro ochranu práv dětí. 

   

S úctou 

 

Podpis a datum 



VZOROVÝ DOPIS (poštovné cca 45kč) 

The President 

Office of the President 

Al Ittihadia Palace 

Cairo 11757, Arab Republic of Egypt 

  

Vážený pane prezidente,  

   

jako právník v oblasti lidských práv pomáhá Mohamed Baker lidem, kteří ho nejvíce potřebují – 

těm, kteří byli odsunuti na okraj společnosti a nespravedlivě uvězněni. Nyní byl Mohamed sám 

nespravedlivě uvězněn. Baker byl falešně obviněn z terorismu a nikdy nebyl postaven před soud. 

Místo toho ho zavřeli do vězení, kde ho vězeňské orgány nepřetržitě drží v cele a odpírají mu postel, 

matraci, knihy, noviny – a dokonce i rodinné fotografie.   

 

Obrana lidských svobod by ho neměla stát jeho vlastní svobodu. Žádám vás proto, abyste 

Mohameda Bakera okamžitě a bezpodmínečně propustili a ukončili všechna vyšetřování falešných 

obvinění, která proti němu byla vznesena.  

   

S úctou 

 

 

Podpis a datum 

 

 



VZOROVÝ DOPIS (poštovné cca 45 kč) 

 

President Xi Jinping  

President of the People’s Republic of China  

Zhongnanhai   

Xichang’anjie   

Xichengqu, Beijing Shi 100017   

People’s Republic of China  

   

Vážený pane prezidente,  

  

Čang Čan je typickým příkladem odvahy investigativních novinářů, kteří říkají pravdu 

mocným. Občanští novináři, jako je ona, byli jediným zdrojem necenzurovaných, nezávislých 

informací o epidemii koronaviru z první ruky, kteří navzdory neustálému pronásledování a 

represím zveřejňovali zprávy na sociálních sítích a internetu. Místo pochvaly však Čang Čan 

dostala čtyři roky vězení za odvahu informovat o tom, co viděla.  

 

Pokud to čínské úřady myslí s bojem proti Covid-19 vážně a chtějí zabránit tomu, aby se 

podobné epidemie opakovaly, musejí přestat s cenzurou a respektovat svobodu projevu – 

okamžitě a bezpodmínečně propusťte Čang Čan.   

   

S úctou 

 

 

Podpis a datum 


