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ÚVOD

1

Milí a  vzácní přátelé, předkládáme před Vás 
výroční zprávu spolku Milion Chvilek, která 
popisuje naši činnost v průběhu velmi nároč-
ného roku 2020.

Na konci roku 2019 jsme učinili zásadní roz-
hodnutí: ze spolku založeného na dobrovol-
nické práci a  nadšení, které se projevovalo 
nárazově na fyzických akcích, se má stát 
dlouhodobě fungující profesionální organiza-
ce. Kromě mobilizace veřejnosti ve chvílích, 
kdy je ohrožena demokracie, jsme chtěli za-
čít pořádně vykonávat i  tu méně viditelnou 
ale o  to důležitější drobnou práci rozvíjející 
občanskou společnost. Přijali jsme zaměst-
nance, vytvořili strukturu, nastavili procesy 
fungování, ladili interní komunikaci, formulo-
vali témata, kterým se máme věnovat… A tak 
dále. Nebyl to jednoduchý proces. Naopak, 
byl mnohem náročnější, než si kdokoliv z nás 
v  lednu představoval. Důležitou změnou byl 
také odchod našeho prvního předsedy Miku-
láše Mináře a  zvolení současného předsedy 
Benjamina Rolla a  místopředsedy Jiřího-Ja-
kuba Zévla.

Vnitřní změny byly navíc ztíženy globální pan-
demií nemoci Covid-19, která mnohé naše 
projekty přerušila či zbrzdila, zahnala nás 
před obrazovky počítačů či k  alternativním 
způsobům protestů a  celkově oslabila vzed-
mutí občanské společnosti z  předchozího 
roku. Pandemie pak před nás postavila další 
náročný úkol: hlídat, aby zásadní kauzy naší 
politiky nezanikly v mediálním stínu korona-
viru.

Celý tento náročný proces byl však důleži-
tý k  tomu, abychom mohli splnit cíle, které 
jsme si pro rok 2020 určili a ke kterým jsme 
se zavázali: Zvednout účast v  podzimních 
krajských volbách a  aktivizovat a  posílit ce-
lorepublikovou Milionovou síť organizátorů 
Milionu chvilek. A i přes mnohé překážky mů-
žeme s hrdostí říct, že se nám oba tyto úkoly 
podařily.

Navzdory všem náročným měsícům, kte-
ré máme za sebou, můžeme nyní v  roce 
2021 s klidem prohlásit, že se Milion Chvilek, 
z.s. stal dobře namazanou mašinou, která 

@ Ibra Ibramovič
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analyzuje společenské problémy, šíří a inter-
pretuje důležité informace o politických kau-
zách, propojuje aktivní občany z celé repub-
liky, a která je schopna mobilizovat veřejnost 
na obranu demokracie. Ve výroční zprávě tak 
vedle přehledu našich aktivit a hospodaření 
najdete také představení jednotlivých sub-
týmů naší organizace a jejich činnosti.

Vybudovat organizaci na obranu demokracie 
se nám během roku 2020 podařilo jen díky 
vám - aktivním občanům. Vám, kteří jste se 
k aktivitám našeho spolku přidávali ve fyzic-
kém či online prostoru, kteří jste šířili naše 
články, prohlášení a výzvy, organizovali akce 
Milionu Chvilek v  regionech nebo přispívali 
na naši činnost svými finančními dary. Jsme 
vám za to obrovsky vděční.

Celospolečenská situace už ale tak růžová 
není. Krize pandemická prohloubila a  až na 
kost odhalila krizi politickou. Andrej Babiš 
skrze vládu, a  s  naoko skrývanou podpo-
rou KSČM a SPD, dál vysává veřejné finance 
a  ovládá či rozvrací důležité instituce. Spo-
lu s Milošem Zemanem se pak vzájemně drží 
pod krkem, vzájemně se vydírají a vzájemně 
si vyhovují. Babiš rozkládá stát zevnitř, Ze-
man ho šikovně odevzdává Rusku. Tlak na 
veřejnoprávní média, justici a  další zásadní 
pilíře demokratického systému se stupňují 
každým okamžikem a neuplynul snad jediný 
týden bez odhalení většího či menšího skan-
dálu v  nejvyšších patrech české politiky. To 
vše drasticky dopadá na fungování našeho 
státu a na sebevědomí celé společnosti.

Vidíme však světlo na konci tunelu. V závěru 
roku 2020 již bylo veřejně známé, že demo-
kratické opoziční strany vyslyšely volání ob-
čanské společnosti (formulované i na našich 

protestech, v našich prohlášeních a na našich 
jednáních s představiteli těchto stran) a spo-
jily se do dvou koaličních bloků. Vznikla tak 
koalice Piráti a Starostové a koalice SPOLU.

Do roku 2021 proto vstupujeme s jednoznač-
nou misí: pomoci demokratům uspět ve vol-
bách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Drobné chvilky pro demo-
kracii každého jednoho z nás se musí v říjnu 
přetavit do pozitivního výsledku demokratic-
kých koalic ve volbách.

Potřebujeme obnovenou Poslaneckou sně-
movnu, ve které již nebude dominovat hnutí 
ANO, komunisté ani pravicoví extremisté. Po-
třebujeme novou demokratickou vládu, která 
již nebude v  područí proruského prezidenta 
Miloše Zemana. To je jediná šance, jak zahájit 
cestu ke standardní demokratické zemi.

Rok 2020 byl rokem krize. Rok 2021 bude 
rokem změny a nového začátku.

Děkujeme za vše, co pro demokracii děláte. 
Přejeme vám klidnou četbu a pokojné dny,

Benjamin Roll, předseda spolku
Jiří-Jakub Zévl, místopředseda spolku
Marie Jahodová, výkonná ředitelka

1. ÚVOD

@ Petr Zewlakk Vrabec
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2KOLÁŽ ROKU 2020
Mapa pomoci

200 000 návštěv + přes 2000 
registrovaných záznamů nabídek 
a poptávek pomoci

Kampaně
Odvaha volit, Milion chvilek 3.0 – Štafeta 
pro demokracii, Rok změny, Ptáme se vlády, 
spolupráce s běloruskou opozicí

Demonstrace
3 velké demonstrace, 444 místních akcí, 
online protest, střední protesty: “Jdu se projít”, 
Světlo pro Bečvu, 3 laserové happeningy

Milionová síť
85 akreditací místních skupin, kampaň ke 
krajským volbám, květina pro Moniku Hohlmeier, 
pravidelná online setkání a síťování, debaty se 
známými osobnostmi

Vzdělávání a informování
7x Chvilkařův průvodce demokracií, 
6x video besedy s hosty, Přání 
republice, Argumentář

Sociální sítě
168 tisíc nových uživatelů, 2,29 milionu 
reakcí, 326 tisíc sdílení, 9 392 interakcí na 
messengeru, více než 1100 příspěvků

Dobrovolníci
1 284 nových dobrovolníků, 1 131 hodin 
dobrovolnické práce
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KDO JSME a CO DĚLÁME
Účelem spolku Milion chvilek, z.s., je podpora a kultivace 
demokratické kultury, občanské angažovanosti a veřejné 
diskuse v České republice. Jsme iniciativa založená na 
odvaze, kritickém myšlení a laskavosti.

Jsme SÍŤ aktivních občanů,
propojujeme a podporujeme občanskou společnost.

Jsme ZAHRADNÍK společnosti,
povzbuzujeme lidi k zájmu, angažovanosti a převzetí 
zodpovědnosti.

Jsme HLÍDACÍ PES demokracie,
bráníme demokratická pravidla, principy a hodnoty.

 CO CHCEME

Usilujeme o ROZKVETLOU DEMOKRACII
Chceme mít politiky, kteří respektují 
demokratická pravidla a instituce, nelžou, 
nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů.

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

Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě 
a spravedlnosti, má zdravou krajinu, a kde 
každý může žít beze strachu, důstojně a rád.

Jak toho chceme dosáhnout?
Spojujeme lidi, kterým na demokracii záleží

Když si alespoň milion lidí řekne:

„Záleží mi na demokracii,
najdu si pro ni chvilku
a v případě potřeby ji budu bránit,“

a začnou spolupracovat,
tak to bude na společenské atmosféře i praktické politice poznat.

Nezávislá 
média

Kvalitní 
politici

Nezávislé
instituce

Spravedlivé 
podmínky pro 

všechny

3NAŠE POSLÁNÍ
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PŘÍBĚH ROKU 
2020

Rok 2020 přinesl pro celou společnost obrovskou zátěž v podobě pandemie a s ní spojených do-
padů ekonomických, sociálních, kulturních, psychických i politických. Přes to všechno občanská 
společnost nespala. Všichni společně jsme v uplynulých 12 měsících hlídali demokratické principy 
a upozorňovali na závažné politické kauzy, které politici chtěli ukrýt pod rouškou mediálního za-
hlcení koronavirem. Mimo to jsme si ale určili i další, mnohem ambicioznější, cíl. Udělat z Milionu 
Chvilek stabilní neziskovou organizaci, která se posune od reaktivního aktivismu k proaktivnímu 
nastavování témat, propojování demokratů napříč Českem a  k  průběžnému rozvíjení občanské 
společnosti. Tak, abychom kromě hlídacího psa demokracie, byli i zahradníkem občanské společ-
nosti a médiem. Nejen my jako spolek, ale každý z nás, jako občan České republiky.

Milionová síť roste a sílí (po celý rok 2020)
Spojujeme lidi, kterým na demokracii záleží. Zásadní roli v tom hraje právě Milionová síť organi-
zátorů ze všech koutů České republiky. Neutuchající energie a síla organizátorů se ukázala i při 
plánování jarní Štafety pro demokracii, která měla proběhnout ve všech krajských městech České 
republiky. Jednalo se o sérii veřejných shromáždění a debat zaměřených na palčivá lokální téma-
ta. Ačkoliv jsme po dvou zastávkách museli kvůli pandemii Štafetu ukončit, došlo k posílení a sys-
tematizaci práce s Milionovou sítí. Zahájili jsme akreditace Místních skupin a do konce roku 2020 
ze stovek organizátorů vzešlo 85 akreditovaných garantů, se kterými jsme pravidelně v kontaktu. 
Vzniklo také více než 60 výdejních míst, kde jsou veřejně k dispozici í propagační materiály Milionu 
chvilek. Stejně tak jsou stále aktivní i další desítky organizátorů po celé republice. A za jejich akti-
vity, kterým se věnují ve volném čase, jsme velmi vděční.

Organizátorům Místních skupin poskytujeme produkční, konzultační i finanční podporu, která jim 
může ulehčit organizaci akcí. Akreditovaným garantům je nabízena také právní pomoc, kterou při 
organizování akcí občas potřebují. Místní organizátoři pořádají nejen demonstrace, ale také bese-
dy, happeningy, vzpomínkové piety a jiné akce na podporu občanské společnosti a demokracie.

Místní organizátor – Aktivní člověk, který organizuje akce Milionu chvilek ve svém okolí
Akreditovaný garant – Organizátor, který prošel akreditačním procesem a stojí v čele Místní skupiny, 
pořádá akce pod hlavičkou Milionu chvilek dle dokumentu „Principů a pravidel Milionové sítě”.
Místní skupina – Místně příslušná skupina vedená akreditovaným garantem
Výdejní místa – Místa s pravidelnou otevírací dobou, která nabízejí propagační materiály 
Milionu chvilek

Stále více lidí ví, jak funguje demokracie (po celý rok 2020)
Děláme rozhovory a  točíme videa, kterými upozorňujeme na aktuální problémy. Informujeme 
o principech demokracie a točíme i vzdělávací videa, která inspirují stále více lidí. Každý den mo-
nitorujeme dění v politice a zveřejňujeme několik příspěvků na náš web a sociální sítě, které infor-
mují o aktuálních politických kauzách a o tom, co s nimi jako občané můžeme dělat.
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Zde je přehled všech akcí 
pod naší taktovkou
7. 1. Milion chvilek 3.0
Na tiskové konferenci představujeme náš nový 
cíl. Demokratické strany musí vyhrát ve volbách.

25. 1. Setkání krajských organizátorů
Setkáváme se s  Místními organizátory z  kraj-
ských měst, plánujeme společně Štafetu pro 
demokracii a výhled do roku 2020.

25. 2. První zastávka Štafety pro 
demokracii: Plzeň
Tématem Plzeňského kraje jsou opomíjené regiony.

1. 3. Postavme se rozvratu institucí: 
Nechceme jít cestou Maďarska a Polska
Demonstrací na Staroměstském náměstí po-
kračuje náš dlouhodobý boj o  veřejnoprávní 
média, na která někteří politici otevřeně útočí 
skrze mediální rady.

3. 3. Druhá zastávka Štafety pro 
demokracii:Jihlava
Téma kraje Vysočina je usychání lesů.

5. 3. Předáváme květinu Monice Hohlmeier
Jako omluvu za bezprecedentní útoky premi-
éra Andreje Babiše na její osobu kvůli vyšet-
řování jeho střetu zájmů.

14. 3. Upozorňujeme na návrh zákona 
o evidenci skutečných majitelů
Náš příspěvek na webu a Facebooku má de-
sítky tisíc sdílení. Společně jsme pomohli roz-
šířit zprávu o  chystaném návrhu úpravy zá-
kona o  evidenci skutečných majitelů. Návrh 
měl výrazně pomoci Andreji Babišovi v  krytí 
jeho rozsáhlého střetu zájmů. Po tlaku laické 
i odborné veřejnosti se však podařilo přimět 
ČSSD, aby pro tento návrh nehlasovala. Hlasy 

poslanců ANO a SPD k prosazení podezřelého 
návrhu nestačily.

15. 3. Připojujeme se k iniciativě Roušky 
všem

18. 3. Děkujeme našim zdravotníkům 
potleskem

20. 3. Spustili jsme Mapu pomoci
Podařilo se nám propojit tisíce lidí po celé 
zemi, kteří v  koronavirové krizi nabízeli po-
moc s těmi, kteří ji naopak potřebovali.

29. 4. Jdu se projít
V rámci kauz ve stínu koronaviru se stovky lidí 
v Praze i dalších městech v republice šli projít 
do parků a odstartovali tak projekt „Ptáme se 
vlády“, ve kterém jsme pro vládu shromažďo-
vali palčivé otázky od stovek občanů, na kte-
ré vláda nedávala odpovědi.

KVĚTEN: Zveřejňujeme sérii videí 
s odborníky a známými osobnostmi
Zaměřujeme se v nich na koronavirus a s ním 
spojené problémy.

15. 5. Novela o státním zastupitelství 
smetena ze stolu
K čemu byly demonstrace za nezávislost jus-
tice v roce 2019? Vytvořily silný tlak občanské 
společnosti i  odborné veřejnosti. Díky němu 
nedošlo minulý rok na výměnu nejvyššího 
státního zástupce a v roce 2020 byla koneč-
ně smetena ze stolu i  kontroverzní novela 
zákona o  Nejvyšším státním zastupitelství. 
Touto novelou se Benešová snažila zvýšit vliv 
politiků na výběr nejvyššího státního zástup-
ce. M. Benešová sice stále vede ministerstvo 
spravedlnosti, ale největším hrozbám se po-
dařilo zabránit.

31. 5. Chvilkařův průvodce demokracií
Spouštíme sérii vzdělávacích videí.

4. PŘÍBĚH ROKU 2020

Štafeta pro demokracii: Plzeň – 25. 2. 2020 @ Petr Lebeda

Jdu se projít – 29. 4. 2020 @ Zewlakk
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ČERVEN: Setkání s politickými stranami
Na Letné v roce 2019 jsme apelovali na demo-
kratické strany, aby do roka představily plán, 
jak chtějí vyhrát volby v roce 2021. Proto jsme 
se s nimi opět sešli a ukázalo se, že občanský 
tlak zafungoval a  bloky opozičních stran se 
začaly formovat.

9. 6. Vy ještě nemáte dost?!
Demonstrace na Staroměstském náměstí 
a  na 167 místech po celé republice. Dosáhli 
jsme také toho, že ústavní právo na shroma-
žďování bylo jednoznačně uznáno jako nedo-
tknutelné.

27. 6. Dlužíme to Miladě
Pietní akce na Den obětí komunismu po celé 
republice (88 míst).

29. 6. Vysvědčení vládě
Před Strakovou akademií jsme přečetli ne-
zodpovězené otázky od občanů, které jsme 

sbírali v  rámci projektu #PtameSeVlady 
a  předali jsme vládě vysvědčení za (ne)zvlá-
dání pandemie koronaviru.

16. 8. Připojujeme se k demonstraci za 
svobodné Bělorusko
Na Staroměstském náměstí i  v  jiných měs-
tech po republice se Milion chvilek stává spo-
lupořadatelem akcí na podporu svobodného 
Běloruska. Zúčastnily se desetitisíce lidí.

21. 8. Odvážně a vytrvale
Akce na připomínku výročí okupace 
21. srpna 1968 se uskutečnily na 92 místech 
v republice.

25. 8. Navázali jsme spojení s Běloruskou 
opozicí
Dva členové našeho spolku se v  Bělorusku 
setkali s  představiteli tamních protestů za 
svobodné volby.

8. 9. Otevřený dopis Evropskému 
parlamentu na podporu svobodného 
Běloruska
Po vypuknutí běloruských protestů jsme se 
podíleli na přípravě pražské demonstrace na 
jejich podporu. O  týden později jsme se pří-
mo v  Minsku setkali se zástupci běloruské 
opozice, kterým jsme předali naše vyjádření 
podpory. Spolu s dalšími neziskovými organi-
zacemi (např. Člověk v tísni nebo Transparen-
cy International) jsme evropským poslancům 
zaslali otevřený dopis s výzvou k podpoře bě-
loruských protestů. Nadále jsme se angažo-
vali v rámci platformy Česko-Bělarus.

ZÁŘÍ: Začátek kampaně Odvaha volit
Spustili jsme mobilizační kampaň před kraj-
skými a senátními volbami. Cílem bylo zvýšit 
volební účast a  také podpořit jasný úspěch 
demokratických stran. Během měsíce se na 
náš web zaregistrovalo přes 21 tisíc lidí, kte-
ří zatelefonovali 7 tisícům svých známých 

s  prosbou, aby šli k  volbám a  motivova-
li k  tomu i ostatní. Dalších téměř 13 tisíc lidí 
oslovili za stejným účelem prostřednictvím 
SMS zpráv nebo e-mailů. Do celé republiky 
jsme rozeslali 10 tisíc balíčků s  propagační-
mi materiály a  1 290 unikátních objednávek 
s plackami, nálepkami, tkaničkami nebo pla-
chtami Odvaha volit. To vše jsme uživatelům 
doručili zdarma za dobrovolný příspěvek.

12. 9. Celostátní setkání s Milionovou sítí 
organizátorů
Kvůli epidemiologické situaci muselo být 
nakonec přemístěno do online prostoru, zú-
častnilo se 61 aktivních organizátorů.

28. 9. Novým předsedou Milionu Chvilek, z. s. 
je Benjamin Roll

28. 9. Kroky k volbám
Výlety, běhy a procházky pro demokracii se po 
celé republice konaly tentokrát s jednoznač-

4. PŘÍBĚH ROKU 2020

Vy ještě nemáte dost?! – 9. 6. 2020 @ Zewlakk

Vysvědčení vládě – 29. 6. 2020 @ František Plzák
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ným vyzněním: Naše kroky vedou k volbám. 
Do akce na podporu účasti v  krajských 
a senátních volbách se zapojilo 34 míst po 
celé republice.

4. 10. Končí kampaň Odvaha volit, účast 
ve volbách stoupla
Ke krajským volbám přišlo o 3,4 % více voli-
čů než v  minulém volebním roce, celkem 
tedy 230 000 nových voličů! A lidé navíc vy-
slali jasnou zprávu: v 10 ze 13 krajů již není 
hnutí ANO u moci, boj o Senát prohrály vlád-
ní strany na celé čáře. Náš hlavní cíl roku 
2020 jsme tedy díky vaší podpoře a aktiv-
nímu zapojení splnili.

28. 10. Přání republice
Komorní akci uspořádali naši organizátoři 
na 10 místech. Naši příznivci nám elektro-
nicky poslali více než 200 krásných přání 
republice.

30. 10. Znovu spouštíme Mapu pomoci

16. 11. ROK ZMĚNY: ZAČÍNÁME! První online 
demonstrace
Na online protestu „Rok změny: Začínáme!“ 
jsme představili vizi pro rok 2021. Protest sle-
dovaly desítky tisíc lidí a řada z nich se zapojila 
zasláním online-transparentu.

17. 11. První automobilový protest na 
Kavčích horách
přidali jsme se k  organizacím Vraťte nám stát 
a Svobodu médiím, které pořádaly protest upo-
zorňující na bezdůvodné odvolání dozorčí komise 
Rady ČT a hrozící odvolání generálního ředitele.

24. 11. Bez svobodných médií nejsou 
svobodné volby
Spolu s dalšími organizacemi jsme uspořádali 
tiskovou konferenci a happening před Českou 
televizí spojený s promítáním laserem na bu-
dovu ČT.

3. 12. Zeman tlačí ruský tunel
Happening a svícení laserem před 
Dukovanskou elektrárnou.

LASER ROK ZMĚNY
Mediálnímu prostoru dominuje koronavirus. 
V jeho stínu se ale i nadále odehrávají závažné 
kauzy, na které je třeba upozorňovat. Při sérii 
laserových happeningů jsme nasvítili vzka-
zy na Úřad vlády i  na budovu České televize 
(kauza s odvoláním dozorčí komise). Kvůli ne-
transparentním podmínkám výstavby nového 
bloku jaderné elektrárny Dukovany a možné-
mu připouštění ruského Rosatomu do tendru, 
jsme si posvítili i na ni. A v souvislosti s kau-
zou otrávení řeky Bečvy jsme symbolicky sví-
tili na Karlův most.

7. 12. Stojíme za ČT
Happening před Českou televizí, který uspo-
řádali organizátoři Milionu chvilek ze Stře-

4. PŘÍBĚH ROKU 2020

První online demonstrace – 16. 11. 2020 @ Jana Plavec

Světlo pro Bečvu – 20. 12. 2020 @ Zewlakk

dočeského kraje, a  dalších 17 akcí po celé 
republice.

18. 12. Svíčka pro Václava Havla
Na 24 místech po celé ČR jsme uctili památku 
Václava Havla.

20. 12. Světlo pro Bečvu
Laserem jsme posvítili na Karlův most a  na 
řeku Vltavu jsme vypustili stovky svíček, akce 
se konala na 12 dalších místech po republi-
ce. Upozornili jsme na zdlouhavé vyšetřování 
otravy řeky Bečvy a varovali před možnou za-
ujatostí úřadů ve prospěch Babišovy chemič-
ky DEZA.
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Milion chvilek pro demokracii tvoří statisíce 
lidí po celé České republice. Jsou to signatá-
ři našich petic, dobrovolníci, kteří pomáhají 
s  akcemi i  každodenním provozem, garanti 
místních skupin Milionové sítě, zaměstnanci, 
externisté a samotní členové spolku.

Rok 2020 byl pro nás rokem velkých inter-
ních změn. Vybudovali jsme tým, přijímali 
zaměstnance, navázali spolupráci s  externi-
sty, hledali tu pro nás nejvhodnější strukturu 
a nastavovali jsme procesy fungování tak, aby 
nám co nejvíce pomohly v naplňování našich 
cílů. Byl to náročný rok plný změn a vášnivých 
diskusí. Nicméně, do konce roku 2020 se nám 
podařilo vytvořit funkční strukturu týmu a vy 
se s ní nyní můžete seznámit.

Tým
Tým Milionu chvilek je výkonný orgán, který 
zajišťuje každodenní chod organizace. Tvoří 
ho zaměstnanci, brigádníci a blízcí externis-
té, kteří se aktivně podílejí na našich akcích 
a  projektech. Tým je rozdělen do pěti sub-
týmů. V  čele týmu stojí Strategická rada ve 
složení předseda, místopředseda, výkonná 
ředitelka a finanční ředitelka. Spolu s garanty 
(vedoucími) jednotlivých subtýmů rozhodují 
o činnostech a projektech, které naplňují vizi 
spolku.

Strategická rada
Předseda: Benjamin Roll
Místopředseda: Jiří-Jakub Zévl
Výkonná ředitelka: Marie Jahodová
Finanční ředitelka: Monika Šatavová

Subtýmy
Tým Dobrovolnící a zázemí
Hlavní činností týmu zázemí je koordinace 
a stabilní péče o dobrovolníky a členy všech 
subtýmů Milionu chvilek, produkční podpo-
ra projektů a akcí, a propojení našich aktivit 
s  hodnotovým zázemím. Dále se tým stará 
o chod kanceláře, logistiku materiálu a  pro-
vozní administrativu.

V roce 2020 jsme produkčně zajišťovali akce 
Postavme se rozvratu institucí, Štafeta pro 
demokracii, Vy ještě nemáte dost?, Jdu se 
projít, Odpoví premiér občanům?, První online 
demonstrace, Braňme Českou televizi, Svět-
lo pro Bečvu, Laserové svícení na Dukovany, 
a projekty Ptáme se vlády a Odvaha volit.

Během tohoto roku nám naši dobrovolníci vě-
novali neuvěřitelných 1 131 hodin svého času, 
což dohromady dává 1 měsíc, 16 dní a 3 hodi-
ny. Na naší dobrovolnické palubě jsme přiví-
tali 1 284 nových dobrodějek a dobrodruhů.

Garantka:
Adéla Vlčková,
vlckova@milionchvilek.cz

Tým Fundraisingu:
Tým fundraisingu má na starosti péči o dár-
ce, díky kterým může Milion Chvilek fungovat. 
V  roce 2020 prošel, stejně jako celá orga-
nizace, zásadní proměnou. Kvůli koronaviru 
a s ním spojené krizi, se však aktivity organi-
zace měnily, a tomu se musela přizpůsobovat 
i  činnost fundraisingového týmu. Postupně 
jsme vybudovali tým, který v současnosti za-
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jišťuje veškerou komunikaci s  dárci jak přes 
email tak telefon. Díky tomu jsme schopni 
být s  dárci v  přímém kontaktu, věnovat jim 
dostatečnou pozornost, podporu v administ-
rativních otázkách jako je například Potvrzení 
o  daru, a  v  neposlední řadě od nich získávat 
přímou zpětnou vazbu. Tým se dále věnuje 
fundraisingové strategii a rozvoji aktivit sou-
visejících s  dárcovstvím. Dárcovství ze světa 
totiž ani v  důsledku krize nevyprchalo a  my 
jsme velice vděční všem, kteří se rozhodli 
podpořit myšlenku a aktivity Milionu Chvilek.

Garantka:
Anna Volenter,
volenter@milionchvilek.cz

Komunikační tým:
Vytváří strategii komunikace jak celkové čin-
nosti Milionu chvilek, tak jednotlivým akcím 
a projektům. Denně členové komunikačního 
týmu zveřejňují příspěvky na sociální sítě 
Facebook, Twitter, Instagram a  na webové 
stránky. Pravidelně také posíláme newslette-
ry s informacemi o naší činnosti a o zapoje-
ní se do kultivace demokracie. Všechny tyto 
platformy také spravujeme a  vytváříme pro 
ně grafické podklady. Grafické oddělení na-
šeho týmu vytváří také grafiky ke kampaním 
(Odvaha Volit, Rok změny) a  jednotlivým ak-
cím, a to nejen pro spolek, ale i pro všechny 
organizátory po celé republice. Akreditova-
ným garantům jsme vytvořili originální loga 
pro Místní skupiny. Spravujeme také oficiální 
emailovou adresu Milionu chvilek, na které 
komunikuje s  občany po celé České repub-
lice, zodpovídáme jejich dotazy a  vysvětlu-
jeme politické kauzy nebo dění ve spolku. 
Stejně tak komunikujeme s  našimi sledují-
cími v komentářích i zprávách na sociálních 
sítích.

Komunikujeme s  novináři formou osobních 
nebo tiskových zpráv, monitorujeme výstupy 
v médiích a jsme také ve spojení se známými 
osobnostmi, které se zapojují do šíření demo-
kratických myšlenek.

Garantka:
Hana Strašáková,
strasakova@milionchvilek.cz

Tým Obsahu:
Fungování týmu obsahu, odborného jádra or-
ganizace, stojí na třech pilířích: hlídací pes, 
vzdělávání, a analytika. V rámci těch zajišťují 
členové tohoto týmu obsahovou náplň pro-
jektů i  dlouhodobé činnosti Milionu chvilek. 
Průběžně monitorují média, aktivně vyhledá-
vají informace o aktuálním dění a tyto infor-
mace dále zpracovávají. Klíčové výstupy jsou 
tedy dvojí:

Interní:
• Přehled médií (pro tým a pro Milionovou 

Síť)
• Rešerše, stanoviska a komunikační linky
• Průběžně aktualizovaná knowledge base – 

databáze našich informací o politickém 
dění posledních let

Externí:
• Kritické příspěvky (tzv. štěky), aktuality 

z politického dění a tematická shrnutí
• Scénáře a dramaturgie demonstrací 

a dalších akcí

Hlavním dlouhodobým cílem obsahového 
týmu je inspirovat občanskou společnost 
k  zájmu o  politiku tak, aby se naplnilo Ma-
sarykovo přání - mít tu kromě demokracie 
i zemi demokratů. Proto pořádáme online be-
sedy, natáčíme vzdělávací videa, a vytváříme 
grafiky a další informační materiály.

@ Zewlakk

ZÁZEMÍ

KOMUNIKACE FUNDRAISING

OBSAH
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Důležitou devizou organizace je využívání 
sociologických a  politologických dat, analýz 
a dalších podkladů. Průběžně relevantní ma-
teriály shromažďujeme, ale také je pro chys-
tané projekty sami vytváříme. V roce 2020 se 
nám také podařilo sestavit výzkumný panel, 
na kterém testujeme koncepty nadcházejí-
cích projektů.

Garant:
Jiří-Jakub Zévl,
zevl@milionchvilek.cz

Tým Sítě:
Hlavním pilířem aktivit týmu Sítě je podpo-
ra místních organizátorů a  skupin v  jejich 
činnosti a  pořádání akcí po celé České re-
publice. I přes covidový rok se jich podařilo 
zorganizovat celou řadu a  našli jsme i  nové 
způsoby, jak v pandemické době oslovit ob-
čanskou společnost. Členové týmu regist-
rují akce organizátorů a  následně připravují 
mapu a  seznam akcí, které se zveřejňují. 
Všichni registrovaní organizátoři dostáva-

jí šablony s  grafikou akce, instrukce a  další 
podpůrné materiály.

Tým Sítě pečuje o Milionovou síť. Pravidelně 
komunikuje prostřednictvím emailu i  telefo-
nicky a podporuje organizátory v aktivitě. Za-
jišťuje také přenos informací z  týmu Milionu 
chvilek k organizátorům a naopak. Na podzim 
vzniklo pravidelné online setkávání s organi-
zátory zvané „Síťovka”, které se koná každé 
dva týdny. Probírají se tam aktuální témata 
i přípravy akcí, nechybí ani vzájemná podpora 
a spolupráce mezi organizátory.

Nedílnou součástí práce týmu je rozšiřování 
a stabilizace Milionové sítě. Pravidelně akre-
ditujeme nové Místní skupiny a registrujeme 
nová výdejní místa.

Garantka:
Veronika Jiravová,
jiravova@milionchvilek.cz

@ Vojtěch Dárvík Máca

NAŠE TVÁŘE
Naše tváře roku 2020

Předseda do září 2020: Mikuláš Minář
Místopředseda do září 2020: Benjamin Roll

Předseda od září 2020: Benjamin Roll
Místopředseda od září 2020: Jiří-Jakub Zévl

Benjamin Roll:
Něco o mně: Studuji evangelickou teologii na ETF UK, kde působím i v akade-
mickém 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.

Marie Jahodová
Něco o mně: Vystudovala jsem psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. 
Od čtrnácti let jsem spoluorganizovala charitativní módní přehlídky na pomoc 
potřebným a zapojovala se do nejrůznějších dobrovolnických projektů. Ráda 
dělám věci, ve kterých vidím smysl.
Proč to dělám: Nikdy mi nebylo jedno, co se v naší zemi děje. Čím dál víc vní-
mám potřebu aktivní občanské společnosti, která dokáže jasně pojmenovat, 
že lži a podvody nemají být standard ani v politice, ani v každodenním životě 
nás všech.

Jiří-Jakub Zévl
Něco o  mně: Jsem sociální geograf se zaměřením na problematiku měst. 
Chodím po světě a poznávám: místa, lidi, jeho krásy i problémy. Svoboda je 
pro mě možnost tyto problémy řešit.
Proč to dělám: Změna nepřijde sama. Je na nás, v jaké zemi budeme po le-
tech žít. Mně náhoda dala možnost vystoupit z řady a začít měnit svoje okolí. 
Tak jsem s tím začal a nemám v povaze odcházet od nedokončené práce, ne-
dejbože se vzdávat.

5. KDO JSME A KDO JE NÁŠ TÝM
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Monika Šatavová
Něco o mně: Jsem žena mnoha talentů a řemesel. Někdo mne zná jako uklí-
zečku, někdo jako kuchařku, jiný jako lektorku nebo editorku, fotografku, 
básnířku, účetní, konzultantku, provozní, duchovní průvodkyni, projektovou 
manažerku… A někdo jako finanční ředitelku.
Proč to dělám: Můj občanský aktivismus z doby před listopadovým převratem 
se plynule transformoval do pracovních i  dobrovolných angažmá v  různých 
spolcích, nadacích, ministerstvu i Parlamentu ČR. Přesvědčení o důležitosti 
osobního nasazení pro společenské věci mne dostalo do gravitačního okruhu 
Milionu chvilek a já se ráda nechala vtáhnout.

Hana Strašáková
Něco o mně: Mám ráda výzvy a Brno, což jde ruku v ruce. Tohle město, kde 
se ani holka z vesnice neztratí, mě doprovází už od střední školy. A po pár po-
kusech o vysokoškolská studia jsem zde zůstala nejen kvůli práci v rádiu, ale 
i kvůli možnosti aktivního občanského života.
Proč to dělám: Milion chvilek mi už od začátku připomíná, že záleží na každém 
z nás. Pokud budu mlčet k nepravostem nejen v politice, pokud budu kauzy 
přecházet mlčením nebo brbláním pod vousy, můžeme se jít všichni klouzat. 
Díky Milionu chvilek vím, že i můj hlas se počítá. A já vím, že díky tomu dělám 
pro změnu k lepšímu maximum.

Adéla Vlčková
Něco o mně: Ráda pátrám, dozvídám se a povídám. Proto jsem zvolila studi-
um sociologie a veřejné politiky, které prohloubilo můj zájem o stav společ-
nosti a politiky, která mi byla dříve známá jen přes bizarní sestřihy záznamů 
permanentních estrád z Poslanecké sněmovny (které doteď s úžasem sleduji).
Proč to dělám: Tíží mě pocit, že naši zemi řídí politici, kteří uplatňují populis-
tická gesta, drancují státní rozpočet a zanechávají za sebou myriády nedomy-
šlených kroků. Milion chvilek je pro mě nadějí, jak nepravosti a nestydatosti 
v politice zvrátit, a to díky aktivizaci a vzdělávání společnosti.

Anna Volenter
Něco o mně: Vždy pro mě bylo důležité pracovat na smysluplných projektech. 
A co jiného dává větší smysl, než se starat o ty, kteří fungování Milionu Chvilek 
umožňují?
Proč to dělám: Protože chci žít ve státě, kde jsou pro všechny nejen stejná 
pravidla, ale i stejné příležitosti.

Veronika Jiravová
Něco o mně: Jsem společenský člověk, který rád komunikuje s lidmi, propo-
juje je a dělá něco smysluplného. Jsem nadšenec, organizátor, ráda se učím 
a objevuji nové věci a postupy. Do jisté míry mě baví i změny, beru je jako výzvy 
a možnost se posunout v životě nebo v projektu.
Proč to dělám: Není mi lhostejné, v jaké žiji zemi a co se kolem nás děje. Jsem 
demokraticky smýšlející člověk a  jednání našich čelních představitelů je pro 
mě nepřijatelné. V Milionu chvilek mohu motivovat a inspirovat další lidi k ob-
čanské aktivitě, každá chvilka se počítá. Má to smysl.

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 ší-
ření 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.

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 (mám prsty například v tomhle). Později, 
v době opoziční smlouvy, jsem upadl – tak jako spousta jiných – do jakési letar-
gie, 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.

Elva Frouz
Něco o  mně: Vystudoval jsem politologii, bohemistiku a  teologii. Tyhle dis-
ciplíny vyjadřují hlavní těžiště mého zájmu: veřejné dění, hledání adekvátního 
a sdělného jazyka k dorozumění „napříč“, touhu proniknout k podstatě.
Proč to dělám: S aktivismem jsem začal někdy v roce 1987 – šíření samizdatu, roz-
nášení letáků, první demonstrace. Už tehdy pradávno mi šlo o spojení šířky a hloub-
ky pohledu s konkrétními praktickými činy, o propojování různých okruhů a přístupů, 
o synergii mezi respektem k individualitě a vytvářením pospolitosti. Už mě to nikdy 
nepustilo. Milion chvilek je pro mě přirozeným pokračováním téhle dlouhé cesty.

Amálka Kovářová
Něco o mně: Jsem režisérka původem z Dolních Břežan. Zajímají mě lidi a svět 
kolem mě.
Proč to dělám: Protože to má smysl.

5. KDO JSME A KDO JE NÁŠ TÝM
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Eva Lee
Něco o mně: Jsem z Přerova. Vystudovala jsem finštinu, polštinu a transla-
tologii 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.

Kryštof Zapletal
Něco o mně: Jsem student gymnázia, 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 spo-
lu mluvit, pojďme vést diskuzi a pojďme se k sobě navzájem chovat slušně. 
V tom vidím svůj smysl a přínos Milionu chvilek.

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.

5. KDO JSME A KDO JE NÁŠ TÝM

Během posledního roku odešli, ale na činnosti se významně podíleli:

Mikuláš Minář
Kdo jsem: Pocházím z jihočeských Vodňan. Formoval mne skautský oddíl a vr-
cholový 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 jsem spolek založil: Protože mi není jedno, v jaké zemi žiju a co je po-
kládáno 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. 
Na podzim 2020 jsem se i z těchto důvodů rozhodl vstoupit aktivně do politiky 
a Milion chvilek jsem opustil.

Veronika Vendlová
Kdo jsem: 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 jsem ve spolku působila: 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.

Damián Koch
Něco o mně: katolík, manžel, demokrat, skaut a kamarád. Tím vším se sna-
žím být.
Proč jsem byl členem spolku: Protože to pro mě byl způsob přijetí zodpo-
vědnosti za své okolí. Na podzim roku 2020 jsem cítil, že bude zodpovědnější 
zužitkovávat své talenty jinde, než v Milionu chvilek, a proto jsem se vydal na 
stejnou cestu, jako Mikuláš.

@ Zewlakk
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HOSPODAŘENÍ VÝNOSY A NÁKLADY ZA 
ROK 2020
Spolek Milion chvilek byl v  roce 2020 finan-
cován výhradně z  dobrovolných příspěvků 
od soukromých dárců (jednotlivců, firem 
a  jednoho nadačního fondu – NF Zeměkvět). 
Náklady v  roce 2020 byly vyšší než výnosy 
a  rozdíl v  hospodaření byl pokryt úsporami 
z minulých let.

Důvěra našich dárců je pro nás obrovským 
závazkem hospodařit zodpovědně. Proto 
jsme si nad rámec našich povinností necha-
li veškeré účetnictví i  celou výroční zprávu 
zkontrolovat nezávislým auditorem – aby ne-
bylo pochyb o tom, že čísla zde uvedená jsou 
v  naprostém souladu s  realitou. Kompletní 
účetní závěrku i s výrokem auditora nalezne-
te na konci této výroční zprávy.

VÝNOSY 2020
Celkové výnosy spolku byly 20 347 tis. Kč 
prostřednictvím platební brány Darujme.cz 
a  prostřednictvím transparentního účtu, na 
který přicházejí prostředky do veřejné sbírky 
našeho spolku.

NÁKLADY 2020
Z  darovaných prostředků jsme financovali 
všechny veřejné akce v Praze, finančně jsme 
podpořili také pořádání akcí v dalších městech 
a rozvoj a růst Milionové sítě. Množství práce 
a  aktivit v  roce 2020 narostlo i  v  souvislosti 
s pandemií Covid – 19. Činnost naší organiza-
ce se musela proměnit. Tak velký objem práce 
s tak velkou zodpovědností je třeba vykonávat 
pořádně a  náležitě. Další fungování by tedy 
bez významné profesionalizace našeho týmu 
nebylo možné. Kromě toho jsme museli inves-
tovat i do nových internetových nástrojů a za-
pojit audiovizuální tvorbu, abychom i  v  době 
lockdownu mohli v naší činnosti pokračovat.

Celkové náklady v roce 2020 činily 22 857 tis. 
Díky hospodárnému nakládání s  finančními 
prostředky a  především díky obrovskému 
množství dobrovolnické práce jsme byli za 
tuto částku schopni realizovat obrovský ob-
jem práce a  dosáhnout významných výsled-
ků. Ve spolupráci se stovkami dobrovolníků 
a  místních organizátorů jsme mohli uspořá-
dat stovky akcí po celé republice a realizovat 
Mapu pomoci i podzimní kampaň ke krajským 
volbám Odvaha volit.

@ Zewlakk



33

FUNDRAISING
V roce 2020 se organizaci z hlediska dárcovství podařilo stabilizovat a vytvořit aktivní tým, který 
zajišťuje péči o několik tisíc pravidelných dárců a několik tisíc dárců jednorázových. Jako většina 
organizací jsme i my čelili obavám spojeným s pandemií. O to víc jsme neskonale vděční všem, 
kteří se v roce minulém i v tom současném, rozhodli darovat.
Díky darům soukromých dárců jsme tedy pokryli veškeré náklady všech protestních i vzpomín-
kových shromáždění a  náklady akcí v  dalších městech. Dary také podpořily rozvoj týmu a  jeho 
profesionalizaci.

Milion Chvilek, z.s. nepřijímá žádné finanční prostředky z veřejných peněz, dotací či grantů od stá-
tu, politických stran, vrcholových politiků a političek, ani od zahraničních nadací. Dary pocházejí 
pouze od soukromých dárců.

Dary přijaté prostřednictvím Darujme.cz
Počet darů nad 10 Kč .......................................................................39 281
Počet dárců nad 10 Kč ......................................................................13 080
Průměrná výše daru nad 10 Kč .........................................................435 Kč
Nejvyšší dar ......................................................................................50 000 Kč
Nejvyšší suma darů za celý rok od jednoho dárce ...........................60 000 Kč
CELKEM 17 094 705 Kč

Dary přijaté na sbírkový transparentní účet
Počet darů nad 10 Kč .......................................................................4 189
Počet dárců nad 10 Kč (identifikátor číslo b. ú. – protiúčet) ............1 465
Průměrná výše daru nad 10 Kč .........................................................632 Kč
Nejvyšší dar ......................................................................................20 000 Kč
Nejvyšší suma darů za celý rok od jednoho dárce ...........................40 000 Kč
CELKEM 2 650 674 Kč

Ostatní dary přijaté na běžný účet
Počet darů nad 10 Kč .......................................................................56
Počet dárců nad 10 Kč (identifikátor číslo b. ú. – protiúčet) ............20
Nejvyšší dar ......................................................................................500 000 Kč – Nadace Země květ
CELKEM 601 300 Kč

6. HOSPODAŘENÍDarujme.cz
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NÁKLADY
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SEZNAM VĚTŠÍCH DÁRCŮ

Dárci od 100 000 Kč
Nadační fond Zeměkvět

Dárci od 20 000 Kč
Čársky Petr
Čejka Jindřich
David Ondřej
Härtel David
Hauser Tomáš
Hlaváčková Zdeňka
Holý Jonáš
Janků Kateřina
Karfíková Lenka
Knappovi Lída a Petr
Kvapil Josef
Lesák Ivo
Lobkowicz Johannes
Mašková Kamila
Míčka Tomáš
Miláček Radek
Patřičný Jan
Pleskot Josef
Plocek Jan
Pospíšil Miroslav
Ryklová Kateřina
Šorejs Michal
Štika Ludvík
Vohánka Martin
Vrbický Tomáš
Zavaliani Libuše

Dárci od 10 000 Kč
Archlife, s. r. o.
Bendík Martin
Bregantová Polana
Bubby Bubby, s. r. o.
Bureš Petr
Cahová Monika

Ceasar Aleš
Drozdovi Miroslava a Miroslav
Dvořák Petr
Edelmannovi Milena a Zdeněk
Fajmon František
Falta Pavel
Fedorčák Robert
Freiberger Tomáš
Gebauer Pavel
Grošová Hana
Hanák Drahomír
Hlavačka Jan
Hnilička Pavel
Hokrovi Eva a Slavoj
Holeyšovský Jan
Hollis Daniela
Horák Vít
Houška Jan
Hubálková Věra
Hudera Jiří
Jandečka Miroslav
Kárská Marie
Klučková Vendula
Kolesár Michal
Kotala Zdeněk
Kovárová Ludmila
Kovařík Milan
Krejčí Radek
Křížová Jana
Kuboušková Jana
Kulda Zdeněk
Kvasnička Karel
Lehký Jan
Lukáč František

Machovská Monika
Marek Ondřej
Maur Petr
Mošnová Květa
Novotný Jiří
Obdržálek Jan
Plešingr Jan
Plocková Vlasta
Procházková Bohumila
Prošková Alena
Rýdl Marek
Sebroňová Věra
Stamenov Radek
Stehlíková Blanka
Stránský Pavel
Šantavá Ludmila
Šebesta Ondřej
Špačková Eva
Štekl Martin
Štěpánek Petr
Šulek Petr
Truhlaříková Ilona
Úlehla Ivan
Vančata Petr
Vondraš Petr
Zichová Emilie

6. HOSPODAŘENÍ
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CO BUDE DÁL? 
ROK 2021

7

Na online protestu 16.  listopadu jsme vyhlásili, 
že rok 2021 bude Rokem změny. Naším hlavním 
cílem pro rok 2021 tedy je, aby v říjnových vol-
bách jasně vyhrály strany, které vyznávají de-
mokracii. K tomu nás ale čeká dlouhá cesta.

Zaprvé: Musíme stále bránit demokratické insti-
tuce. V největším ohrožení se nyní ocitla zejména 
veřejnoprávní média. Stále ale přetrvává také ri-
ziko ohrožení justice a dalších veřejných institucí.

Zadruhé: V dalším roce chceme ještě více pro-
pojovat lidi, kterým na demokracii záleží a pod-
porovat Milionovou síť organizátorů. Jedině 
tak můžeme kultivovat občanskou společnost. 
Energie, kterou vynaloží každý jeden z  nás, se 
sčítá a  neztrácí. Milionová síť musí být spojení 
aktivních lidí, které tu vydrží navěky.

Zatřetí: Chceme nadále vzdělávat širokou veřej-
nost a pomáhat lidem v orientaci v současném 
politickém dění. Naším cílem proto je vytvořit 
přehledný portál politických kauz, které moni-
torujeme v rámci naší činnosti.

Začtvrté: Spustíme výzvu demokratickým stra-
nám, ve které budeme požadovat, aby přijaly 
jasný závazek, že po volbách za žádných okol-
ností nesestaví vládní koalici s hnutím ANO, ex-
tremisty ani komunisty.

Zapáté: Čeká nás volební kampaň. Naším cí-
lem je, aby ve volbách jasně dominovaly strany, 
které vyznávají demokratické hodnoty. Do naší 
kampaně proto zapojíme co nejvíce lidí a zamě-
říme se v ní zejména na to, abychom inspirovali 
nevoliče a  prvovoliče, aby šli k  volbám a  volili 
demokratické strany.

Bylo by nicméně naivní myslet si, že se 9. října 
všechno zlomí a  naše politika bude konečně 

v  pořádku. I  v  případě dobrého výsledku voleb 
budou následovat náročná vyjednávání. V povo-
lebním vyjednávání navíc můžeme čelit zlovůli 
prezidenta Zemana, který si bude chtít udržet 
svou moc. Po volbách proto musíme být připra-
veni znovu se postavit na podporu demokracie 
a dotáhnout Rok změny do zdárného konce.

Volbami to nekončí, volbami to začíná
Samotná změna v parlamentu a ve vládě není 
vším. Milion chvilek vždy tvrdil, že Andrej Babiš 
není příčina problémů, ale jen projev hlubších 
neduhů naší společnosti. I  po volbách proto 
hodláme naplňovat naše heslo: „spojujeme lidi, 
kterým na demokracii záleží.” Čeká nás mno-
ho práce při posilování občanské společnosti. 
Právě ta totiž může do budoucna předcházet 
opakování takového marasmu české politiky, 
jaký dnes zažíváme. Všichni doufáme, že naše 
činnost se bude moct definitivně přeoriento-
vat z  organizování protestních akcí směrem 
k  vedení průběžných vzdělávacích a  podpůr-
ných kampaní. Nicméně potenciál v  případě 
nutnosti mobilizovat demokraty napříč Čes-
kem nezmizí a zůstane důležitou doménou Mi-
lionu chvilek.
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PODĚKOVÁNÍ

8

Jak už zaznělo výše, rok 2020 byl v mnohém 
zlomový a  velmi těžký pro celou naši zemi. 
O  to větší dík patří vám všem, kteří jste si 
v tomto náročném období našli byť jen malou 
chvilku pro demokracii a vám všem, kteří jste 
se zapojili přímo do aktivit našeho spolku.

Děkuji stovkám organizátorů v regionech, 85 
garantům místních skupin a  řadě partner-
ských spolků po celé republice. Ti všichni tvo-
ří Milionovou síť. Za její propojení patří obrov-
ský dík Veronice Vendlové, Hance Strašákové 
a Veronice Jiravové. A za propojení s krajany 
v zahraničí děkujeme Mishe Lebedě.

Za pomoc při tvorbě výzkumů, které tvoří 
pevný podklad naší činnosti, děkujeme Ši-
monu Úlehlovi. Děkujeme také tisícům dob-
rovolníků, bez kterých by žádná demonstrace 
a žádná kampaň nemohla nikdy proběhnout. 
Děkujeme za všechna brzká vstávání a práci 
do pozdních hodin. Za všechny rozdané le-
táky a  placky, postavená pódia, připevněné 

bannery, nakreslené značky pro rozestupy, 
koordinaci a  zajištění bezpečného průběhu 
akcí, a za mnoho dalšího.

Za neúnavné zachycování našich aktivit for-
mou fotografií děkuji mnoha skvělým foto-
grafům. Zejména chci zdůraznit skvělou prá-
ci Petra Zewlakka Vrabce, Jakuba Joachima, 
Vojtěcha Dárvíka Mácy, Jany Plavec, Toma 
Rimpela, Martina Mádla, Michala Bauera Pti-
cena (Whitte Charles), Františka Drábka, 
Františka Plzáka a řady dalších.

Osobní dík chci věnovat Mikuláši Minářovi. 
V  roce 2017 jsme chtěli jen na chvilku zved-
nout protestní hlas, ale nastartovali jsme 
něco, co nás na začátku ani nenapadlo. Až 
do poloviny roku 2019 stálo fungování spolku 
téměř výhradně na něm. Mikuláš Chvilky vy-
dupal ze země a spolu s námi všemi je dovedl 
až na dvě plné Letné a to na úkor svého osob-
ního i studijního života. Ještě před svým od-
chodem to byl rovněž on, kdo nastolil směr ve 
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změně vnitřního fungování. Byl to skvělý lídr 
a parťák a stále je můj blízký kamarád. Za to 
vše mu děkuji a přeji mu mnoho sil a štěstí na 
jeho další napínavé cestě. A stejně tak děkuji 
i jeho ženě Lidce za všechny chvíle, kdy spo-
lečně u sebe doma hostili všemožné pracovní 
schůzky, za všechny podněty, nadhled a trpě-
livost.

Členové spolku a členové našeho týmu, kteří 
žijí Milionem chvilek každý den, tvoří naprosto 
neodmyslitelné jádro celé naší činnosti. Jsem 
znovu a znovu překvapen osobním nasazením 
a  motivací každého jednoho z  nich a  proto 
všem současným i  bývalým zaměstnancům 
a  členům spolku patří můj velký dík. Zejmé-
na chci na tomto místě poděkovat Martinu 
Vrbovi a Evě Lee, kteří s námi tvořili Chvilky 
už v roce 2017, ale také Dušanu Vaňkovi, Ve-
ronice Vendlové, Aničce Pchálkové, Damiánu 
Kochovi a Martinu Forejtovi. Ti všichni maka-
li v prvních letech našich aktivit až na doraz 
a  to často při činnostech, které jsou možná 
méně viditelné, ale o to důležitější.

Poděkovat chci také Sáře Klačko, Kristině 
Králové, Hedvice Dočekalové, Terezii Kosíko-
vé a Mishe Lebedě, které sehrály nezastupi-
telnou roli na naší cestě k profesionalitě.

Vděčnost celého spolku si zaslouží i naši nej-
bližší externí spolupracovníci: Robin Suchá-
nek, Lukáš Venclík, Tomáš Grundza, Michal 
Majzner, David Schöbl, Václav Čapek, Václav 
Němec, Petr Lázňovský, Lucie Šíchová, Dag-
mar Pecková, Jitka Čurdová, Aleš Rozehnal, 
Ray Baseley, Radek Chlup, Alena Rybníčková, 
Dan Franc, Pavel Hošek a mnozí další. A vděčni 
jsme i spřáteleným a inspirativním aktivistic-
kým, dobročinným, odborným, mediálním i cír-
kevním organizacím a jejich představitelům.

Zkrátka. Tak, jako celý svět, stojí i  iniciativa 
Milion chvilek pro demokracii slovy T. G. Ma-
saryka na drobné a stálé práci. A jak řekl Tol-
kienův Gandalf: v boji proti zlu nejvíce záleží 
na malých každodenních skutcích obyčejných 
lidí, na malých skutcích z  laskavosti a  lásky. 
Děkuji vám za právě za ně. Právě to jsou vaše 
chvilky pro demokracii.

Benjamin Roll

8. PODĚKOVÁNÍ

@ Zewlakk
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