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Milí a vzácní přátelé, vážení čtenáři, máte
před sebou druhou výroční zprávu spolku
Milion chvilek. Mapuje zcela mimořádný rok
2019.
Kdyby nám někdo 1. 1. 2019 řekl, co nás v následujícím roce čeká, nevěřili bychom mu.
Třicet let po Sametové revoluci se občanská
společnost probudila. Společně jsme dokázali rozhýbat pozitivní energii, která naší zemi
dlouho chyběla.
Dvakrát jsme až po okraj zaplnili Letenskou
pláň. Ve stovkách obcí po celé republice se
uskutečnilo neuvěřitelných 1500 akcí. 430
tisíc lidí podepsalo petici za odstoupení Andreje Babiše a 215 tisíc lidí podepsalo novou

dlouhodobou pozitivní výzvu nazvanou CO
CHCEME. Stovky lidí se rozhodly vstoupit do
politiky. Kolika lidem se však proměnil způsob uvažování a kolik lidí získalo novou naději,
to nikdo nespočítá.
Stali jsme se největší občanskou iniciativou
na obranu a podporu demokracie v dějinách
České republiky. Nikoli jako spolek, ale jako
celorepublikové hnutí lidí, kterým na demokracii záleží a jsou ochotni si pro ni najít alespoň chvilku.
Máme nesmírnou radost, že lidí, kteří už nechtějí jen pasivně přihlížet porušování pravidel, lhaní a rozkrádání toho, co patří nám všem,
je stále víc. Naše společné úsilí má velký smysl.

Foto: Jan Hromádko
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I když to není vždy snadné a i když nás někdy množství útoků, překážek a problémů,
kterým musíme čelit, zmáhá, nacházíme díky
Vám a Vaší podpoře vždy znovu sílu a odvahu
vydržet a jít stále dál.
Máme totiž společný cíl, který nás všechny
přesahuje: zdravou, silnou, rozkvetlou demokracii.
Demokracii, v jejímž čele stojí kvalitní politici, kteří nelžou, nekradou a nestraší, kteří
respektují pravidla a slouží zájmu občanů,
nikoli sami sobě. Demokracii složenou z občanů, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti a převzali za ni
svůj díl zodpovědnosti. Demokracii, v níž se
daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou
krajinu a kde každý může žít beze strachu,
důstojně a rád.
Nejde nám tedy především o to, aby ze scény odešly konkrétní politické figury, jakkoliv
je to na místě. Jde nám především o to, abychom se blížili k naplnění naší vize – společnosti zralých demokratů, kde má každý své
místo, kde na každém záleží, kde každý může
být vidět, slyšet a něco změnit. Sníme o společnosti, v níž každý občan převzal osobní
odpovědnost za sebe i své okolí – právě tak,
jak to dokáže. To je naše motivace. To je naše
naděje.
Rok 2019 ukázal, že lidí, kterým na zdravé
demokracii záleží, je plná republika. Ukázal
také, že proměna společnosti není ani tak
sprint, jako spíš maraton. Je to běh na dlouhou trať. Věříme, že toto úsilí má smysl bez
ohledu na momentální okolnosti a proměnlivou pěnu dní.
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A věříme, že pokud se v tomto úsilí o nadějnou budoucnost spojí statisíce lidí, vytvoří
společně sílu, která může pomoci proměnit
celou zemi. Tato proměna se po většinu času
odehrává pomalu a neviditelně v lidských
srdcích. Jednoho dne se však její výsledky
zhmotní viditelně – ať už na plných náměstích, na výrazech lidských tváří či ve výsledcích voleb.
Je nám ctí být spolu s Vámi součástí tohoto
velkého trpělivého úsilí o pozitivní proměnu
naší země. Nevíme, jak dlouho to vše bude trvat. Víme však, že to společně dokážeme.
Srdečně, Mikuláš Minář a Benjamin Roll

P. S. Rozhodli jsme se, že si pro maximální
důvěryhodnost a transparentnost necháme
dobrovolně celou výroční zprávu, účetnictví
a účetní závěrku prověřit nezávislým auditorem. Jeho auditorský výrok potvrzuje, že tato
výroční zpráva věrně odpovídá účetní závěrce
a že účetní závěrka podává věrný a poctivý
obraz aktiv a pasiv, výnosů a nákladů. Celý
výrok auditora najdete na stranách 41-43.

Foto: Vojtěch Máca

SHRNUTÍ

Naši petici za odstoupení Andreje Babiše podepsalo
k 31. 12. 2019 434 340 lidí. Novou pozitivní výzvu nazvanou
CO CHCEME podepsalo 215 449 lidí. Uspořádali jsme 16 velkých
veřejných akcí, jichž se zúčastnil celkem přibližně JEDEN
MILION lidí. Po celé republice jsme společně realizovali více než
1 500 místních akcí. TISÍCE dobrovolníků a místních organizátorů
se zapojily do akce a s neocenitelným nadšením odvedly
DESETITISÍCE HODIN práce v hodnotě DESÍTEK MILIONŮ Kč.
23 042 soukromých dárců nám věnovalo 41 120 darů. Rozdali
jsme více než 300 000 placek. Na Facebooku jsme publikovali
663 příspěvků, které dosáhly 171 milionů zobrazení, 4,14 milionu
reakcí, 587 tisíc komentářů a 408 tisíc sdílení. Naše stránka
dosáhla celkem 363 tisíc fanoušků. O Milionu chvilek vyšlo v roce
2019 v ČR (pro celý svět číslo neznáme) celkem 11 991 článků
(9 983 online, 1 451 tisk, 248 televize, 309 rozhlas). To je průměrně
33 článků denně. Tak obrovský mediální prostor (18 754 GRP) by
pro komerční inzerci (AVE) vyšel na neuvěřitelných 1,08 miliardy
Kč. Avšak co je nejdůležitější: Počet lidí, kteří se začali zajímat
a angažovat + počet informací a úsměvů, které jsme společně
rozšířili: K NESPOČÍTÁNÍ.
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KDO JSME
A CO DĚLÁME
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Spolek Milion chvilek pro demokracii (oficiálně
Milion Chvilek, z.s.) je občanskou iniciativou,
která vznikla v reakci na stav politické a společenské situace v České republice. Od roku
2017 spojujeme lidi, kterým na demokracii záleží, a usilujeme o rozvoj férové a zdravé demokracie v České republice. V průběhu roků 2018
a 2019 se z nás stalo celorepublikové občanské
hnutí. Věříme, že každý z nás nese svůj díl odpovědnosti za aktuální dění i za budoucnost naší
země. Je to na nás všech.
Předchozí výroční zprávu za rok 2018 si
můžete přečíst zde.
Proč název Milion chvilek pro demokracii?
Protože když si dostatečné množství lidí najde
na demokracii malou chvilku, odrazí se to pozitivním způsobem na stavu politické kultury
a na společenské atmosféře v České republice. Nemusíme dělat hned velké hrdinské činy.
Malé pravidelné chvilky, masarykovská „práce
drobná“, mohou mít také velkou váhu. Malé
chvilky, velký smysl.
Nejsme primárně protestní či demonstrační
spolek. Ačkoliv na začátku stál protest proti
oligarchizaci české politiky a privatizaci veřejné sféry do jedněch rukou, velmi rychle jsme
se zaměřili na pozitivní a konstruktivní cíle:
• Budování Milionové sítě: po celé republice
(i v zahraničí) vzniká koordinovaná síť místních skupin Milionu chvilek složených z aktivních občanů.
• Hlídáme demokracii: Sledujeme přešlapy
politiků, upozorňujeme na ně a vytváříme
tlak na pozitivní změnu.
• Kultivování demokracie a vzdělávání veřejnosti: Přinášíme relevantní informace a probouzíme v lidech aktivní zájem o politiku.

Naši dlouhodobou vizi jsme u příležitosti
30. výročí Sametové revoluce formulovali
na Letenské pláni takto:

CO CHCEME
My, níže podepsaní,
1) Chceme mít politiky, kteří respektují
demokratická pravidla a instituce, nelžou,
nekradou, nestraší a nejsou ve střetu
zájmů.
2) Chceme být občany, kterým záleží
na druhých lidech, zajímají se o stav
společnosti a převzali za ni svůj díl
zodpovědnosti.
3) Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě
a spravedlnosti, má zdravou krajinu a kde
každý může žít beze strachu, důstojně
a rád.
Pokud to chcete také, připojte svůj podpis pod
následující prohlášení:
ZÁLEŽÍ MI NA DEMOKRACII, NAJDU SI PRO
NI CHVILKU A V PŘÍPADĚ POTŘEBY JI BUDU
BRÁNIT.
Prohlášení můžete podepsat na
www.milionchvilek.cz
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NAŠE TVÁŘE
MIKULÁŠ MINÁŘ
Něco o mně: Pocházím z jihočeských Vodňan. Formoval mne skautský oddíl a vrcholový fotbal (do svých 17 let jsem hrál první dorosteneckou ligu za
Dynamo ČB). Poté jsem studoval filosofii, bohemistiku a evangelickou teologii.
Miluji dobré knihy, dobrou muziku a velké výzvy.
Proč to dělám: Protože mi není jedno, v jaké zemi žiju a co je pokládáno za normální. Nesnáším lži, podvody a zneužívání moci. V roce 2017 jsem si uvědomil,
že budoucnost ČR záleží tak trochu i na mně. Že i já můžu převzít svůj kousek
odpovědnosti a zkusit dělat to, čemu věřím a co má smysl.
BENJAMIN ROLL
Něco o mně: Studuji evangelickou teologii na ETF UK, kde působím i v akademickém senátu. Podílím se na organizaci akcí pro děti a mládež. Zajímám se
o veřejné dění, politiku, historii atd.
Proč to dělám: Došlo mi, že i já nesu část zodpovědnosti za svět kolem sebe.
Stejně jako všichni ostatní. Záleží mi na demokracii v naší zemi, a tak jsem si
pro ni chtěl udělat alespoň malou chvilku a ozvat se, když to bylo třeba… Zdá
se, že je to třeba čím dál víc.
DUŠAN VANĚK
Něco o mně: Pracuji v oblasti IT. Jsem hodně aktivní člověk. V roce 1989 a po
něm jsem byl aktivní hodně i občansky. Později, v době opoziční smlouvy, jsem
upadl - tak jako spousta jiných - do jakési letargie, do prapodivného spánku.
Proč to dělám: Protože na přelomu roků 2017 a 2018 jsem se opět „probudil“
a nestačil se divit, kam se naše země dostala, kam se mílovými kroky vrací.
Nemůžu to tak nechat kvůli svým dětem a vnukům, kteří tu žijí a budou žít dál.
JIŘÍ-JAKUB ZÉVL
Něco o mně: Jsem sociální geograf se zaměřením na problematiky měst. Chodím po světě a poznávám: místa, lidi, jeho krásy i problémy. Svoboda je pro mě
možnost je řešit.
Proč to dělám: Jsme generace 00, která zdědila zemi ve stavu vzájemné nedůvěry a prorostlou strukturami minulých dekád. Pokud je možné něco změnit,
je to jen na nás.
AMÁLIE KOVÁŘOVÁ
Něco o mně: Jsem režisérka původem z Dolních Břežan. Zajímají mě lidi a svět
kolem mě.
Proč to dělám: Protože to má smysl.
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3. KDO JSME A CO DĚLÁME

ANNA PCHÁLKOVÁ
Něco o mně: Žiji v malém městě na severu Moravy a pracuji ve zdravotnictví.
Od začátku Chvilek jsem pracovala s dobrovolníky v regionech a usilovala o šíření výzvy i mimo internet.
Proč to dělám: Snad kvůli přesvědčení, že když můžu, tak musím. Vnímám, že
jsme se jako občané zatím nenaučili přebírat odpovědnost sami za sebe a za
prostředí, ve kterém žijeme, což je podle mě podstatou demokracie.
EVA LEE
Něco o mně: Jsem z Přerova. Vystudovala jsem finštinu, polštinu a translatologii v Helsinkách, kde jsem 13 let žila. Ráda cestuju a mluvím s lidmi všech
věků.
Proč to dělám: Chci žít svobodně a chci, aby mohly svobodně žít i moje děti.
Svoboda je pro mě cesta ke spokojenému životu, kterou je potřeba neustále
hledat.
MARTIN VRBA
Něco o mně: IT konzultant. Ve svém volném čase se zajímám o historii, rád
cestuji a odpočívám při manuální práci.
Proč to dělám: Stát nelze vést jako firmu, protože ve firmě nejsou zcela uplatňovány demokratické principy.
VERONIKA VENDLOVÁ
Něco o mně: Jsem vesničanka, mám normální rodinu zahrnující manžela
a děti, profesí projektová manažerka. Zaměřuji se na aktivní občanskou společnost a pozitivní lidské počiny, které ji inspirují, ovlivňují a mění.
Proč to dělám: Protože mi záleží na budoucnosti naší země, Evropy i planety
jako celku. Věřím, že pravda je silnější než lež a že společně dokážeme ubránit
demokracii, pravdu i lásku.
KRYŠTOF ZAPLETAL
Něco o mně: Jsem student gymnázia, a tak trochu herec a tak trošičku zpěvák. Celý život žiju v Praze. Potrpím si na morálku, slušnost a respekt… a taky
rád lezu po stromech.
Proč to dělám: Pokud se něco má změnit, tak to pojďme změnit. Pojďme spolu mluvit, pojďme vést diskuzi a pojďme se k sobě navzájem chovat slušně.
V tom vidím svůj smysl a přínos Milionu chvilek.
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PŘÍBĚH ROKU
2019
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Rok 2019 byl rokem neuvěřitelných zvratů, ale i pokroků a úspěchů. Díky aktivitě a spolupráci
statisíců lidí jsme dvakrát zaplnili Letnou, zorganizovali jsme přes 1 500 akcí po celé republice,
upozornili jsme na mnoho přešlapů politiků, a také jsme vyvíjeli tlak na jejich nápravu. Ve veřejné debatě jsme se stali hlasem, který je slyšet a se kterým se musí počítat. Rok 2019 byl rokem,
kdy se z malého spolku nadšenců stalo celorepublikové občanské hnutí.
Zde je přehled všech veřejných akcí pod naší taktovkou.
1) 16. 1. 2019
50 let od sebeupálení Jana Palacha
Praha + 100 dalších obcí po celé republice

9) 23. 6. 2019
LETNÁ 1 – JE TO NA NÁS
cca 300 tisíc lidí + „20 akcí po celém světě“
+ podpora od 195 měst z 50 zemí

2) 29. 4. 2019
Staroměstské náměstí 1 – Nejsme slepí!
cca 10-15 tisíc lidí + 105 obcí po celé
republice

10) 21. 8. 2019
50 let od srpna 1969
cca 10-15 tisíc lidí + 93 obcí po celé ČR

3) 6. 5. 2019
Staroměstské náměstí 2 – Jdeme znovu!
cca 20-25 tisíc lidí

11) 28. 9. 2019
Kroky pro demokracii
146 obcí po celé republice

4) 13. 5. 2019
Staroměstské náměstí 3 – Opravdu
chceme demisi!
cca 30 tisíc lidí
+ 127 obcí po celé republice

12) 16. 11. 2019
LETNÁ 2 – ZNOVU ZA DEMOKRACII
cca 300 tisíc lidí

5) 21. 5. 2019
Václavské náměstí – Všichni na Václavák
cca 60-70 tisíc lidí.
6) 28. 5. 2019
280 obcí po celé republice
7) 4. 6. 2019
Václavské náměstí 2 – Máme toho dost!
cca 100-120 tisíc lidí
8) 11. 6. 2019
313 obcí po celé republice

13) 17. 11. 2019
OSLAVA 30 LET DEMOKRACIE
182 obcí po celé ČR + 64 akcí v zahraničí
14) 10. 12. 2019
Václavské náměstí + Hlavní nádraží DEMISI!
cca 30-50 tisíc lidí
15) 16. 12. 2019
DEMISI!
206 obcí po celé republice
16) 17. 12. 2019
Václavské náměstí + Klárov
BUDOUCNOST BEZ BABIŠE
cca 10-20 tisíc lidí
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16. 1. 2019: 50 let od sebeupálení Jana
Palacha, Praha a desítky dalších míst
Celý ten mimořádný rok začal událostí, která
sice nepřitáhla velkou pozornost kamer, o to
významnější však byla. 16. ledna jsme si po
celé zemi připomněli odkaz a poselství Jana
Palacha. „Toto poselství je nadčasové. Dnes
nemá smysl napodobovat Palachův čin. Má
však smysl znovu odpovídat na Palachovu výzvu, kterou nám svým činem adresoval. Má
smysl znovu a znovu naplňovat jeho poselství.
Každý z nás tak, jak to dokáže. Každý podle
toho, na co zrovna stačí.“
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Foto: Jakub Plíhal

16. 1. 2019

4. PŘÍBĚH ROKU 2019

Foto: Petr Lebeda

29. 4. až 23. 6. 2019: Protesty za nezávislost
justice – Praha a celá ČR
V dubnu jsme získali informace, že se chystá
výměna ministra spravedlnosti Kněžínka za
Marii Benešovou, a to s jasným cílem – přeobsadit nejvyššího a vrchní státní zástupce
lidmi, kteří půjdou na ruku premiéru Babišovi a prezidentu Zemanovi. Nevěděli jsme, zda
k této výměně skutečně dojde. Avšak věděli jsme, že pokud by k ní došlo, končí veškerá legrace, neboť půjde o dosud nejvážnější
útok na jeden z pilířů demokracie: nezávislou
justici. Není to samozřejmě tak, že by justice
byla bezchybná a státním zástupcům nebylo
co vytknout. Avšak představa, že by premiér
Babiš přidal tak důležitou instituci ke svému
mediálnímu domu, průmyslovému holdingu
a politické firmě, byla znepokojivá. Ve středu
17. dubna se Mikuláš Minář rozhodl, že pokud
se to stane, bude třeba odstartovat sérii pokračujících protestů. O den později, ve čtvrtek
18. dubna, se to stalo.

29. 4. 2019

Pouhý den poté, co policie uzavřela vyšetřování případu Čapí hnízdo a navrhla obžalovat Andreje Babiše, došlo k výměně ministra
spravedlnosti. Novou ministryní spravedlnosti se stala Marie Benešová, žena s vazbami na
Miloše Zemana, Andreje Babiše a na zkorumpované struktury Ústeckého kraje. Bylo zřejmé, že se premiér snaží pojistit si své kauzy
zesílením tlaku na nejvyšší státní zastupitelství. Vzápětí se tak skutečně začalo dít skrze
výroky nové ministryně a chystanou novelu
státního zastupitelství.
Vážnost situace nás dovedla k rozhodnutí
uspořádat demonstraci na Staroměstském
náměstí. Cílem bylo dostat kauzu do veřejného povědomí a nahlas vyjádřit náš nesouhlas.
Pod heslem „Nejsme slepí” se při pochodu
a následné demonstraci na Staroměstském
náměstí sešlo asi 10-15 000 občanů. Demonstrace se zároveň konaly také ve více než
100 dalších obcích.
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Protože jsme třikrát zaplnili Staromák, aniž
bychom se ze strany premiéra či Marie Benešové dočkali jiné odpovědi než pohrdání
a ignorace, přesunuli jsme se na Václavák.
Zde se v úterý 21. 5. Sešlo na 60-70 tisíc lidí.
Tato událost byla v celé vlně zlomová, protože
do Prahy poprvé masivně přijeli lidé ze všech
koutů České republiky. Atmosféra na náměstí
byla slavnostní a pohnutá. Všichni obdivovali
pestrost transparentů a vlajek hlásajících, jak
dalekou cestu jejich nositelé vážili. Najednou
bylo jasné, že se něco láme a že to bude velké.
Jako velmi šťastné se ukázalo rozhodnutí se
v protestech střídat: jednou za 14 dní Praha,
jednou za 14 dní celá ČR kromě Prahy. V úterý
28. 5. se uskutečnilo po celé zemi již 280 akcí.

6. 5. 2019
O týden později (6. 5. 2019) přišlo na Staroměstské náměstí 20-25 000 lidí a třetí týden
(13. 5. 2019) již 30 000 lidí. Poprvé od sametové revoluce zažila česká společnost pokračující protesty s rostoucím počtem účastníků.
A zdaleka nešlo jen o Prahu. Stále více akcí se
konalo ve městech i malých vesničkách po
celé republice.
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O týden později Václavské náměstí praskalo
ve švech. Dorazilo 100-120 000 lidí z celé republiky. Mnozí se nevešli.
Andrej Babiš však stále ignoroval výzvy k veřejnému dialogu. Odmítal vyvodit svou zodpovědnost, navzdory svému trestnímu stíhání,
navzdory obrovskému střetu zájmů a všem dalším podezřením a kauzám. Jakoukoliv reakci
odmítala i ministryně Marie Benešová. Namísto
veřejné konfrontace premiér pouze vzkázal, že
je venku hezky, tak lidé chodí na koncert.

Foto: Deník N

4. PŘÍBĚH ROKU 2019

4. 6. 2019

Foto: Jakub Plíhal

Není proto divu, že hněv lidí a touha po změně
nadále rostly. 11. 6. se konaly demonstrace na
neuvěřitelných 313 místech po celé republice.
Tyto akce byly organizovány dobrovolníky Milionu chvilek. Také nyní jsme vynechali Prahu,
abychom ukázali, jakou sílu má hnutí v regionech a že skutečně nejde jen o výmysly několika aktivistů z hlavního města. Během těchto
akcí jsme zvali účastníky na jediné místo větší
než Václavák – na Letenskou pláň.

4. 6. 2019

Foto: Jakub Joachim

4. 6. 2019
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Foto: Ibra Ibrahimovič

23. 6. 2019

LETNÁ – JE TO NA NÁS
Neuvěřitelné se stalo skutkem. 23. června 2019 zaplnilo přibližně 300 000 lidí z celé
země Letnou. Šlo o největší občanský protest od roku 1989. Symbolicky se připojili
také naši krajané ze 195 měst v 50 zemích
po celém světě. Díky neskutečnému nasazení, nadšení a obětavosti zkušených
organizátorů, zdravotníků a dvěma stům
dobrovolníků a dobrovolnic se podařilo tuto
obrovskou manifestaci zorganizovat bez
větších komplikací.

Proto jsme formulovali i manifest občanské
společnosti nazvaný JE TO NA NÁS:

Během protestů veřejně vystoupily desítky
osobností. Odborníci, politici, celebrity, ale
i běžní občané. Slyšeli jsme mnoho osobních
příběhů o tom, jak marasmus nejvyšší politiky prostupuje celou společností. A také příběhy o tom, jak se s tím dá úspěšně zápasit.
Uvědomili jsme si, že nejde už jen o odpor
proti jednomu či dvěma politikům. Hraje se
o celou společnost. Hraje se o sebevědomí
českých občanů, spolků a iniciativ, o důvěru mezi lidmi a schopnost spolupracovat.
Hraje se o budoucnost demokracie v České
republice.

• JEDNEJ. Hledej, co můžeš dělat ty.
Co ti funguje, podporuj. Co ti vadí, měň.
Co ti chybí, tvoř. Inspiruj se a inspiruj.
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• ZAJÍMEJ SE. Informuj se, co se děje.
Na státní i lokální úrovni. Ověřuj si zdroje.
• NASLOUCHEJ. Jak to vidí druzí. Mají pro
to své důvody. Respektuj je.
• VYSVĚTLUJ. Jak to vidíš Ty.
Co podporuješ. Co ti vadí. Vysvětluj,
nepřesvědčuj, tlak vyvolává protitlak.

• PŘIJMI SVOU ODPOVĚDNOST. Každý
svým dílem rozhodujeme o tom, jak náš
společný prostor vypadá.
Kromě manifestu zazněly dva zásadní projevy:
Benjamin Roll promluvil o tom, jaká je role Milionu chvilek, občanské společnosti a že KAŽDÝ
MŮŽE. Mikuláš Minář promluvil o smyslu protestů, dalším plánu a o tom, že NADĚJE ZLÁTNE.

4. PŘÍBĚH ROKU 2019

23. 6. 2019

Statisíce lidí vyslaly politikům jasný vzkaz: vidíme Vás! Jsme tady a musíte s námi počítat.
Nemůžete si dělat cokoliv. Zároveň jasně zaznělo, že Letná není tečka, nýbrž dvojtečka.
A že nás čeká běh na dlouhou trať. Na Letnou
nás přivedla nespokojenost s konkrétními kroky a politickými figurami a naděje na změnu.
Zároveň bylo třeba artikulovat, že situaci nelze jednoduše vyřešit pouhou výměnou premiéra (k níž by mělo dojít). Občanská společnost
musí být aktivní neustále, nejen ve chvíli krize.

Foto: Vojtěch Máca
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Foto: Petr Lebeda

Foto: Richard Horák

21. 8. 2019

21. 8. 2019 – 50 let od událostí srpna 1969
Na srpen připadlo velké – a přece poněkud
pozapomenuté výročí. 50 let od událostí 21. srpna 1969. Rok po sovětské invazi se
v ulicích českých měst opět masově protestovalo, opět střílelo a opět padali mrtví. Tentokrát však již stříleli Češi do Čechů.
Památku obětí i význam těchto událostí pro
dnešek jsme připomněli pietně-protestním
pochodem z Václavského náměstí kolem sídla KSČM ulicí Politických vězňů na Hradčanské náměstí.
Foto: Vojtěch Stádník

21. 8. 2019
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28. 9. 2019, Den české státnosti a Kroky pro
demokracii: Zpevnění Milionové sítě
Přípravy zářijové akce Kroky pro demokracii,
která měla podpořit místní komunity a dialog
s názorovými odpůrci, byly narušeny zprávou
o zastavení trestního stíhání Andreje Babiše
v kauze Čapí hnízdo.
Odůvodnění tohoto rozhodnutí jen podpořilo přesvědčení, že kolem Čapího hnízda skutečně došlo
k účelovému jednání. To již o rok dříve potvrdila
zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Nálada ve společnosti byla zjitřená.
Přes mnohá naléhání našich příznivců, abychom
vyrazili do ulic, jsme se rozhodli pochybně odůvodněné rozhodnutí respektovat. Ačkoliv rozpínající se vliv premiéra Babiše podlamuje důvěru
ve spravedlnost, usoudili jsme, že v žádném případě není možné domáhat se přehodnocení rozhodnutí státního zástupce v ulicích – chybí-li přímý důkaz, že se tak stalo kvůli premiérově tlaku.
Do hry o několik měsíců později vstoupil nejvyšší
státní zástupce Pavel Zeman. Ten měl pravomoc
rozhodnutí státního zástupce Šarocha zvrátit,
což se nakonec 4. prosince skutečně stalo.
Do akce Kroky pro demokracii se nakonec zapojilo více než 150 míst po celé republice. Zpevnily
se tak základy Milionové sítě, která se navíc zase
o kus rozrostla a propojila další lidi, kterým záleží
na demokracii.

4. PŘÍBĚH ROKU 2019
PLNÁ LETNÁ PODRUHÉ – ZNOVU ZA
DEMOKRACII – 16. 11. 2019
První Letná byla překvapivým vyvrcholením
sedm týdnů gradující vlny protestů.

Foto: Jan Hromádko

Druhá Letná ukázala, že první Letná nebyla
výjimka, která se může stát náhodou jednou
za 30 let. Ukázala, že je zde silné celospolečenské hnutí a statisíce lidí odhodlaných demokracii bránit, bude-li to potřeba.
Nemohli jsme tomu uvěřit, ale na 300 tisíc lidí
z celé republiky znovu přijelo a zaplnilo celou
pláň. Jak jinak také oslavit 30. výročí Sametové revoluce, než bojem za svobodu a demokracii?
A druhá Letná ukázala, jak velký kus cesty
jsme za posledních několik měsíců urazili.
Uvědomili jsme si, že je potřeba jasně vysvětlit, co nám vadí. Že nejde o osobní spor
s momentálním premiérem, ale o principiální
problém zneužívání moci a překračování demokratických pravidel.

Foto: Lukáš Havlena

16. 11. 2019

16. 11. 2019
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Pomocí metafory čtyř červených čar jsme
upozornili na to, že je potřeba být v pohotovosti v případě, kdy 1) dojde k vážnému útoku
na nezávislou justici (např. k odvolání nejvyššího státního zástupce), 2) kdyby Miloš Zeman
výrazně zneužil své pravomoci a udělil tehdy
stíhanému Babišovi abolici. Jako zásadní jsme
označili také 3) případnou snahu ochočit si veřejnoprávní média či 4) pokud by se střet zájmů Andreje Babiše významně poškodil zájmy
občanů České republiky.

Kromě toho jsme také formulovali naši pozitivní
nadčasovou vizi, která stojí a nadále bude stát
v základu všech našich aktivit.

Vzhledem k tomu že byl tento střet zájmů již
tehdy do očí bijící, vyzvali jsme premiéra, aby
se buď definitivně zbavil Agrofertu, anebo odstoupil z funkce.

Chceme být občany, kterým záleží na druhých
lidech, zajímají se o stav společnosti a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.

Avšak možná důležitější než apel směrem k premiérovi byl apel směrem k opozici. Poté, co
jsme se s lídry stran setkali osobně, jsme strany na Letné veřejně vyzvali, aby se otevřely novým lidem a do roka a do dne 1) přišly s pozitivní
vizí pro Českou republiku a 2) jasným plánem,
jak dosáhnout toho, aby po volbách v roce 2021
vznikla vláda, která bude schopna tuto vizi naplňovat. Cílem je vláda bez oligarchů, mafiánů
a extremistů. Kromě toho jsme vyzvali občany,
aby do stávajících stran vstupovali a pokoušeli
se jim předat novou energii a občanský étos.
Foto: Jan Hromádko
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CO CHCEME
My, níže podepsaní,
Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů.

Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě
a spravedlnosti, má zdravou krajinu a kde
každý může žít beze strachu, důstojně a rád.
Pokud to chcete také, připojte svůj podpis
pod následující prohlášení:
ZÁLEŽÍ MI NA DEMOKRACII, NAJDU SI PRO
NI CHVILKU A V PŘÍPADĚ POTŘEBY JI BUDU
BRÁNIT
Co víc k Letné říct? Tak silný životní zážitek smyslu a společné jednoty nelze slovy postihnout.
Foto: Lukáš Havlena

16. 11. 2019

4. PŘÍBĚH ROKU 2019
Foto: Jan Hromádko

10. 12. 2019

Prosinec 2019: Potvrzení střetu zájmů,
obnovení trestního stíhání a nové formy
protestů
Byly zveřejněny předběžné závěry auditu Evropské komise, který konstatoval střet zájmů
našeho premiéra. Vzápětí nejvyšší státní zástupce obnovil trestní stíhání Andreje Babiše
v kauze Čapí hnízdo. Na obojí bylo potřeba reagovat, proto jsme 10. 12. uspořádali protestní pochod z Václavského náměstí při kterém
účastníci zaplnili Hlavní nádraží.
Technicky i organizačně náročná akce se podařila jen díky mnoha dobrovolníkům a dobrovolnicím a zkušenému organizačnímu týmu.
Hlavní nádraží zaplnili lidé s letáky, informujícími o Babišových kauzách. Symbolicky jsme
zaplnili významný komunikační uzel a vyzvali
jsme všechny občany, aby šířili informace
o problémech premiéra po celé republice.
O týden později (17. 12. 2019) jsme pod heslem
BUDOUCNOST BEZ BABIŠE uspořádali pochod
z Václavského náměstí na Klárov, k sídlu českého premiéra. Na této akci jsme dali slovo
těm, kteří by měli nabídnout alternativu –
představitelům demokratických stran, zastoupených v parlamentu. Chtěli jsme slyšet:

Foto: Jan Hromádko

17. 12. 2019

1) jaké problémy naší země vnímají jako nejdůležitější 2) jak je demokratické strany chtějí
řešit a 3) co podle nich trápí voliče hnutí ANO
a dalších stran 4) jak chtějí tyto voliče oslovit.
Podtrženo a sečteno, v roce 2019 se pod hlavičkou Milionu chvilek uskutečnilo více než
1500 akcí po celé republice. Vzedmula se obrovská vlna protestní, ale i tvořivé energie,
která povzbudila a propojila významnou část
občanské společnosti. To všechno je velmi
potřebný základ pro budoucnost demokracie
v České republice.
Byl to naprosto mimořádný rok.
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V roce 2019 jsme začali být více vidět a slyšet.
Současně s tím rostla podpora veřejnosti, ať
už v podobě přibývajících podpisů na našich
výzvách, vzrůstajících počtů návštěvníků akcí
nebo finanční podpory.
Veškeré finanční zdroje Milionu chvilek, z.s.
pocházejí pouze od soukromých dárců. Nečerpáme žádné finance z veřejných peněz nebo
grantů.
Od dubna 2019 jsme, vedle možnosti podílet se
na financování akcí přes transparentní účet,
umožnili podporu dlouhodobé činnosti Milionu
chvilek, z.s. přes běžný účet skrze zabezpečenou platební bránu Darujme.cz. Jde o nástroj,
který usnadňuje darování a používají ho stovky
neziskových organizací v České republice.
Díky příspěvkům soukromých dárců jsme pokryli
veškeré náklady všech protestních i vzpomínkových shromáždění v Praze, včetně dvou demonstrací na Letné, a náklady některých akcí v dalších
městech. Mohli jsme také začít budovat zázemí
a profesionalizovat tým Milionu chvilek, z.s.

Máme obrovskou radost, že veškeré aktivity
spolku Milion chvilek se podařilo financovat na
základě individuálních darů od lidí nebo soukromých firem či nadací. V naprosté většině šlo
o dary v řádu stovek či tisíců korun. Umožňuje nám to zůstat skutečně nezávislými na vlivu
politiků, veřejných institucích a státu, ale i na
velkých byznysových strukturách. Velmi si toho
vážíme.
VÝNOSY A NÁKLADY ZA ROK 2019
Spolek Milion chvilek je financován výhradně
z dobrovolných příspěvků od soukromých dárců. Konkrétně jde o 23 042 soukromých dárců (jednotlivců, firem a dvou nadačních fondů – NF Zeměkvět a NF pro demokracii), kteří
nám v roce 2019 věnovali 41 120 darů v celkové
výši 28 356 tis. Kč. Náklady v roce 2019 činily
19 066 tis. Kč. Veškeré úspory (9 290 tis. Kč)
byly přesunuty do hospodaření v dalších letech.
Důvěra našich dárců je pro nás obrovským závazkem hospodařit zodpovědně. Proto jsme si
nad rámec našich povinností nechali veškeré
účetnictví i celou výroční zprávu zkontrolovat

14) Výsledek hospodaření v členění jednotlivých druhů činnosti
(§ 30, odst. 1, písm. o)
Účetní jednotka ve sledovaném účetní období vykázala výnosy a náklady pouze v hlavní činnosti uvedené
ve stanovách jako hlavní poslání. Ve vedlejší činnosti směřující k dosažení zisku pro potřeby zabezpečení
hlavní činnosti účetní jednotka nevykázala žádné výnosy ani náklady.
Hlavní
činnost
Výnosy
Náklady

28.356
19.066

Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdanění

9.290
0
9.290

Hospodářská
činnost

Ostatní
činnost

0

0

0

0
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60 %

16 967 000,– Individuální dary na běžný účet

29 004 soukromých darů v průměrné výši 585,– / dar

40 %

11 389 000,– Individuální dary na transparentní účet

12 116 soukromých darů v průměrné výši 940,– / dar

VÝNOSY

28 356 000 Kč

42 %

8 065 300,– Náklady na veřejné akce a demonstrace

17 %

3 254 700,– Letáky, plakáty, placky, výdejní místa,
distribuce propagačních materiálů

NÁKLADY

19 066 000 Kč

12 %

2 301 400,– Šíření informací (Facebook, Youtube,

1O %

1 818 800,– Vytváření obsahu, audiovizuální práce, správa soc. sítí,

7%

1 379 600,– Náklady na mzdy, povinné odvody a související pojištění,

Instagram, práce s médii)

péče o komunitu signatářů a síť, školení

odměna statutárnímu orgánu a pojištění dobrovolníků

4%

709 300,– Provoz kanceláře, nájem, režijní materiál,

3%

537 400,– DPH, daně a poplatky

2%

391 500,– Správa a aktualizace webu, hosting, mailing bezpečnost

kancelářské potřeby, energie

335 100,– Provize platební brány Darujme,cz, bankovní
2%
1%
1%
0,01 %

poplatky

150 300,– Ekonomické a právní služby
104 200,– Cestovné a pohonné hmoty
18 400,– Ostatní

Veškeré úspory (9 290 tis. Kč) byly přesunuty do hospodaření v dalších letech.
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NÁKLADY
nezávislým auditorem – aby nikdo nemohl pochybovat, že čísla zde uvedená jsou v naprostém souladu s realitou.
Milion chvilek, z.s. nepřijal žádné prostředky od
státu, politických stran, vrcholových politiků
a političek, ani od zahraničních nadací.

VÝNOSY
Celkové výnosy za rok 2019: 28 356 tis. Kč
• Z toho transparentní účet: 11 389 tis. Kč
• Z toho běžný účet: 16 967 tis. Kč
Celkové náklady: 19 066 tis. Kč
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018: 390 tis. Kč
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2019: 9 290 tis. Kč
Transparentní účet
Počet darů nad 10 Kč: 12 116
Počet dárců nad 10 Kč: 9 184
Průměrná výše darů nad 10 Kč: 940 Kč
Nejvyšší dar: 100 000 Kč
Celkem: 11 389 tis. Kč
Běžný účet
Počet darů nad 10 Kč: 29 004
Počet dárců nad 10 Kč: 13 858
Průměrná výše darů nad 10 Kč: 585 Kč
Nejvyšší dar: 200 000 Kč
Celkem: 16 967 tis. Kč

Z darovaných prostředků jsme financovali všechny veřejné akce v Praze, podpořili
jsme pořádání akcí v dalších městech včetně
rozvoje a růstu Milionové sítě. Množství práce a aktivit narostlo v roce 2019 tak, že další fungování by nebylo možné bez částečné
profesionalizace. Tak velký objem práce s tak
velkou zodpovědností je třeba vykonávat pořádně a náležitě. A to se bez peněz a lidí neobejde. Proto jsme jsme investovali také do
rozvoje samotného spolku a na závěr roku
jsme přijali několik zaměstnanců na částečné či plné úvazky a navázali jsme spolupráci
s několika externisty.
Celkové náklady v roce 2019 činily 19 066 tis.
Kč. Díky hospodárnému nakládání s finančními prostředky a především díky obrovskému
množství dobrovolnické práce jsme byli za
tuto částku schopni realizovat takový objem
práce a dosáhnout takových výsledků, které by měly v komerční sféře mnohonásobně
vyšší finanční hodnotu. TISÍCE dobrovolníků
a místních organizátorů se zapojily do akce
a s neocenitelným nadšením odvedli DESETITISÍCE HODIN práce v hodnotě DESÍTEK MILIONŮ Kč.
Díky tomu se nám podařilo ušetřit relativně
velkou část prostředků, kterou budeme moci
využít k naší činnosti a dalšímu rozvoji v příštích letech.
Odpovědi na další otázky týkající se našeho
hospodaření naleznete zde.

29

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A SEZNAM VĚTŠÍCH DÁRCŮ

Děkujeme všem dárkyním a dárcům. Bez Vás by nebylo možné to, co děláme. Jsme
velmi vděční, že nás podporují lidé napříč celou společností. Lidé ve službách i dělníci,
řemeslníci i podnikatelé, akademici i studenti a studentky, lidé v důchodu i rodiče na
mateřské dovolené. Vážíme si toho, že tolika občanům není dění v naší zemi lhostejné.
V tom je velká naděje.

Dárci od 100 000 Kč
Nadační fond Zeměkvět
Václav Muchna
Zdeněk Rýzner
Dárci od 50 000 Kč
Kubín Arnošt
Lobkowicz Johannes
Ovečka Michal
Višinka Jan
Asociace soukromého
zemědělství ČR
ESSENS NETWORKING s.r.o.
Dárci od 20 000 Kč
Blažek Dominik
Boogie Films s.r.o.
Boué Tobias
Božejovský Otakar
Bregantová Polana
Brychta Tomáš
Com-PASS Advisory s.r.o.
Čaloud Josef
Černý František
Diatka Cyril
Dočkal Bořek
Hájek Martina
Härtel David
Hochová Zdenka
Hudera Jiří
Janků Kateřina
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Karfík Filip
Kopička Jan
Kuboušková Jana
Kudlová Monika
Lerche Jan
Lukeš Josef
Mareček Pavel
Martin Křivý
Medáček Libor
MERAL BOHEMIA spol. s. r. o.
Míčka Tomas
Patočková Marcela
Pešta Daniel
Petrová Markéta
Sebroňová Věra
Šorejs Michal
Špačková Eva
Štulc Petr
Topol Water, s.r.o.
Trávníček Petr
Dárci od 10 000 Kč
Adamčíková Aneta
Azavedo Kateřina
Balous Richard
Barášková Hana
Bartošík Vladislav
Bečková Jaroslava
Bednář Jiří
Běl Jiří
Benáček Ondřej

Blaháková Radoslava
Celarová Iveta
Cink Roman Filip
Czaban Jiří
Čížek Jiří
David Ondřej
Devátý Stanislav
Dohnalová Eliška
Doležal Igor
Doležalová Lenka
Dostálová Milada
Dvořák Pavel
Dvořák Dušan
Dvořák Karel
Dzurenda Patrik
Fagerberg Rollerová Eva
Fedorčák Robert
Fiala Vojtěch
Francl Štěpán
Garncarz Zdeněk
Gebauer Pavel
Glatzová Vladimíra
Grosová Hana
Hanák Drahomír
Hauser Tomáš
Havelková Zuzana
Hendl Petr
Hlaváčková Zdeňka
Hofta Marek
Hochová Petra
Holbein Yvona

5. HOSPODAŘENÍ

Foto: Jan Hromádko

Hollis Daniela
Hosanová Irena
Hrdlička Jaromír
Hrubeš Jan
Hrubý Jan
Hustoles František
Chalupa Jan
Chytráček Jan
Janda Aleš
Jendele Gilani Lea
Ježík Jan
Kadlčík Martin
Kádner Václav
Karban Zdeněk
Karfíková Lenka
Kernovi Roman a Jana
Klement Květoslav
Knappová Ludmila
Kortanová Marie
Kounovská Yvonna
Kouřim Tomáš
Kovárová Ludmila
Kovář Martin
Kovaříková Drahomíra
Král Filip
Kratochvíl Ivan
Krčál Ondřej
Krejší Radek
Kreuzer Milan
Krtičková Jana
Kryda Jiří

Kukol Vladan
Kulhánek Vít
Kurel Václav
Kvarda Jiří
Lebesle Pavel
Lebl Jan
Lorenc Václav
Lukeš Stanislav
Mach Miloš
Mácha Petr
Makovec Vratislav
Marek Ondrej
Mareš Jiří
Maroušek Jaroslav
Matouš Libor
Melzer Jiří
Michopulos Petros
Miláček Radek
Müllerová Vendula
Munzarová Barbora
Nakládal Pavel
Navrátilová Hana
Nesý Petr
Netrefa Miroslav
Neubauer Antonín
Novotná Ivana
Novotný Martin
Očková Marie
Ondra Pavel
Pacák Jan
Pánek Michael

Petr Jiří
Placák Jan
Plesingr Jan
Plocek Jan
Pokorny Ivan
Pola Pavel
Popelka Ondřej
Pražák Michal
Procházková Marta
Přibáň Miroslav
Přibil Martin
Rejlek Tomáš
Richter Tomáš
Roithová Zuzana
Roškotová Jana
Sedláček Petr
Seidel Jan
Senju Rostislav
Slovák Radoslav
Smažík Petr
Smítal Jaroslav
Sobol Pavel
Sobotka Martin
Souček Pavla
Spilka Tomáš
Srb Martin
Stára Richard
Starková Klára
Stehlík Pavel Antonín
Stehlíková Blanka
Sterneberg Jiří
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Stránský Pavel
Stříteský Josef
Svoboda Jan
Svoboda Petr
Šaršon Jindřich
Šimíček Stanislav
Šimurdová Alena
Šlezar Jakub
Štěpánek Petr
Švecová Lenka
Tlustá Iveta
Toms Leoš
Třeštíková Anna
Tvrdý Miroslav
Vacková Linda
Vacková Milena
Vácha František
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Valová Jaroslav
Vaňková Eva
Velecký Pavel
Vendrová Renata
Veselý Otakar
Vodička Jan
Vojta Tomáš
Volf Milan
Voříšek Jiří
Votruba Ondřej
Wald Jiří
Weimerová Monika
Zapletal Radovan
Zichová Emilie
Žalčíková Monika
Žižka Jan
Žůrková Eva

M. Drozda – Živnost
Skupina ze Šluknovského
výběžku
SMART MEDIA SYSTEM s.r.o.
Gynservis s.r.o
MUDr. Bruna v.o.s.
ANESTAR, s.r.o.
Burda Auction, s.r.o.
Nadační fond pro demokracii
Trowal CZ s.r.o.
Untax s.r.o.
Whitesoft s.r.o.
TĚMTO I VŠEM DALŠÍM DÁRCŮM
SRDEČNĚ DĚKUJEME!
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CO BUDE DÁL?
ROK 2020
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Role spolku Milion chvilek zůstává stejná.
Jsme hlídacím psem demokracie, vzděláváme, aktivizujeme, šíříme důležité informace a zaměřujeme společenské úsilí potřebným směrem.
V roce 2020 očekáváme zvyšující se tlak na
nezávislé státní instituce a veřejnoprávní
média, proto jsme připraveni v kritických
okamžicích opět mobilizovat občanskou
společnost a pořádat protesty. Úkolem protestů je hlasitě pojmenovat problém. Ukázat,
že mnoha občanům na vývoji a spravování
státu záleží. A vyvolat dostatečný občanský
tlak, který těm nejhorším zásahům do demokratického uspořádání naší země zamezí.
Na podzim nás čekají krajské a senátní volby. Přestože krajská zastupitelstva i Senát
mají velký vliv na životy občanů, tyto volby se
dlouhodobě setkávají s nízkou volební účastí.
Přitom jsou obzvlášť tyto nadcházející volby
mimořádně důležité. Milion chvilek, z.s. bude
po celé zemi usilovat o to, aby se o tyto volby
zvedl veřejný zájem a aby v nich uspěly prodemokratické strany. První polovinu roku 2020
se proto bude spolek věnovat Štafetě pro
demokracii. Půjde o sérii debat a kreativních
protestních akcí v krajských městech naší republiky. Od února až do června každý týden
navštívíme jiné krajské město a každý týden
vytyčíme jiné téma, které občany v daném
kraji skutečně trápí. Kromě posílení Sítě Milionu chvilek má Štafeta pro demokracii za cíl
upozornit na důležitá témata naší země jako
je sucho v krajině, zanedbané regiony či korupce ve zdravotnictví. Vyzdvižením konkrétních a lokálních témat chceme zvýšit zájem
o krajskou a senátní politiku ve všech krajích.

Celý rok 2020 je také obdobím přípravy na
rok 2021, kdy českou společnost čekají volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Jestliže se má něco změnit na současném
rozložení voličských preferencí, je potřeba víc
než jen vyzývat opoziční strany ke spolupráci a hledání společné strategie pro vítězství
v těchto volbách. Je potřeba se již nyní začít připravovat na obrovskou dobrovolnickou
kampaň, která demokratickým stranám pomůže zvítězit tak, aby v příští vládě již neměli
žádný vliv oligarchové, populisté, mafiáni ani
extremisté.
Stejně silně však chceme usilovat i o dlouhodobou proměnu společenské nálady.
„Demokracie potřebuje demokraty,“ řekl
kdysi prezident Masaryk. Naše úsilí se tak vedle kontroly podezřelých kauz a informování
o politickém dění výrazněji rozšíří také o občanské vzdělávání o tématech souvisejících
s demokracií, politikou, státním uspořádáním, historií apod. Dále budeme také budovat
a rozvíjet naši Milionovou Síť. Protože právě
těmito konkrétními aktivními občany a komunitami v regionech spolek Milion chvilek
opravdově žije a působí.
Kvůli rostoucí agendě a zvyšujícímu se ohrožení demokratických institucí jsme se rozhodli v příštím roce navýšit počet zaměstnanců, dále se profesionalizovat spoluprací
s odborníky a vytvořením funkční a finančně
udržitelné organizační struktury a zázemí.
Jsme hlídací pes demokracie, zahradník
občanské společnosti a médium. Ne jen my
jako spolek, ale každý z nás jako občan České
republiky.
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Na pár řádcích skoro ani nejde vyjádřit, jak
moc si vážíme Vás všech, kteří jste se letos,
byť i malou chvilkou, zapojili. Milion chvilek,
z.s. by se nikdy nestal celostátním hnutím,
kdyby nebylo aktivních lidí po celé republice,
kteří toto hnutí svou aktivitou ztělesňují.
Jen díky desítkám a stovkám obětavých a odvážných organizátorů a dobrovolníků se mohly
uskutečnit všechny ty piety, koncerty, besedy,
pochody, happeningy, vzdělávací a další akce.
Díky Vám se v roce 2019 konalo více než 1 500
jedinečných a velice různorodých událostí.
Díky Vám vzniká po celé zemi Milionová síť –
síť aktivních lokálních skupin Milionu chvilek,
z.s., která pomáhá bránit a rozvíjet demokracii v České republice. Děkujeme, že jste!
Za rozjezd Milionové sítě a péči o ni velice
děkujeme Veronice Vendlové, člence našeho
týmu. Právě ona řešila s místními organizátory zajištění všech akcí, vzájemně je propojovala a byla jim i osobní oporou. Zde je potřeba poděkovat také místním organizacím
a spolkům, které se velmi rychle zapojily do
organizace našich akcí v jednotlivých krajích.
Tyto spolky a organizace mnohdy již dávno
před námi pracovaly na rozvíjení občanské
společnosti v regionech. Jsou jimi například
Pro)(hnutí z Plzeňského kraje, Společně Brno,
Ostrava nemlčí, Novojičínská otevřená společnost a další, jež zdravíme přátelským pomrknutím.
Děkujeme také všem dalším organizacím,
které se ve veřejném prostoru věnují aktivnímu občanství, kontrolují politiky a jsou nám
v mnohém zdrojem inspirace, důležitých podnětů a podpory: Transparency International,
Hlídač státu, Člověk v tísni, Amnesty international, Rekonstrukce státu, Pulse of Europe,

iniciativa Masaryk a mnohé jiné občanské,
charitativní, vzdělávací, církevní a další instituce. Děkujeme všem organizacím a jejich
členům a členkám, kteří pečují o budoucnost
naší země.
Ani jedna demonstrace, ani jedno video, ani
jedna beseda, ani jedna analýza problémů
české politiky, ani jeden měsíc fungování
našeho spolku by nebyl možný, kdyby nebylo
našich dárců a dárkyň. Děkujeme za podporu
všem pravidelným i jednorázovým dárkyním
a dárcům. Vaší důvěry si nesmírně vážíme a je
pro nás velkým závazkem.
Stejně tak bychom nic nedokázali bez vytrvalosti a nasazení stovek dobrovolnic a dobrovolníků, kteří obraně a kultivaci demokracie
věnují svůj čas, srdce a energii. Právě díky
Vám jsme zvládli zorganizovat největší protesty od roku 1989. Díky Vám se o problémech
naší země a o našem snažení ví nejen po celé
republice, ale po celém světě. Děkujeme,
Vaše ochota a dobrosrdečnost jsou nám vzorem a inspirací!
Děkujeme všem, kteří šířili dál důležité informace osobně, mailem či na sociálních sítích.
Jste naší součástí, i když se třeba ani neznáme osobně. Díky Vám se z nás stalo hnutí
s dosahem po celé republice.
Obrovský dík si zaslouží: Robin Suchánek,
Dagmar Pecková, Michal Majzner, Václav Čapek, Martin Forejt, Denisa Hrušínská, Petr
Lázňovský, Lucie Šíchová, Linda Krajská, Jakub Šimandl a mnozí další, na něž přátelsky
pomrkáváme.
Kdybychom neměli perfektní fotografie, kdo
by uvěřil, že jsme v roce 2019 dvakrát zaplni-
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li Letnou? Fotografky a fotografové zvěčňují
aktivity spolku Milion chvilek a předávají informace dál do médií a směrem k veřejnosti.
Jmenovitě to jsou např.: Jakub Joachim, Petr
Zewlakk Vrabec, Vojtěch Dárvík Máca, Jana
Plavec, Ibra Ibrahimovič, Jan Hromádko, Lukáš Havlena, František Plzák, Petr Lebeda,
Tom Rimpel, Martin Mádl, Vojtěch Stádník,
František Drábek, Jan Skiman, Whitte Charles, Richard Horák a mnoho dalších. Děkujeme, že jste s námi.

vše často na úkor rodinného života, vzdělání
či kariéry. Během roku se díky našim dárkyním a dárcům podařilo zaměstnat několik lidí
a alespoň částečnými úvazky pokrýt kapacitu vybraných pozic. Řada velmi schopných
lidí se rozhodla věnovat svůj profesní čas
a schopnosti aktivitám Milionu chvilek. Profesionální tým nás posouvá dál a dává nám
více možností, jak rozšiřovat naše aktivity
a bránit demokracii. Díky všem, kdo se takto
zapojili.

Rok 2019 stál z velké části na dobrovolnické
práci několika málo lidí, kteří obětovali obrovské množství času a energie tomu, aby
byl hlas občanské společnosti slyšet a aby
spolek Milion chvilek mohl fungovat dál. To

Děkujeme všem, kteří dělají něco malého či
velkého pro demokracii, často mnohem lépe
a chytřeji než my, ale nestojí ve světle reflektorů. Naše demokracie na Vás stojí. Jste pro
nás Milionáři ducha.

Pokud chcete naše úsilí podpořit finančně, je to možné zde.

CO CHCEME
1) Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou,
nestraší a nejsou ve střetu zájmů.
2) Chceme být občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti
a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.
3) Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu a kde každý
může žít beze strachu, důstojně a rád.
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