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Milí přátelé, vážení čtenáři,
máte před sebou první výroční zprávu spolku Milion Chvilek. Vznik spolku pro demokracii nikdo
z nás neplánoval. Vznikli jsme spontánně, v reakci na povážlivou společenskou situaci po volbách
v roce 2017, ale také z obyčejné lidské potřeby „nenechat to jen tak“, „něco s tím dělat“ a „vyjádřit se
k aktuální situaci“. Uvědomili jsme si, že za budoucnost naší země neseme zodpovědnost i my sami.

Naše činnost se za ten rok rozrostla více, než jsme si původně představovali. Nikdo z nás
netušil, že budeme jednoho dne organizovat petici, kterou podepíší statisíce lidí, že se z našeho
popudu opakovaně zaplní náměstí po celé zemi a že náš hlas získá tak velkou společenskou váhu.
Nikdo z nás nečekal, že dostaneme důvěru tolika vzácných lidí – a s touto důvěrou také velkou
zodpovědnost. Že se to vše stalo skutečností, lze přičíst trošce odvahy a fištrónu, slušné porci
štěstí a pořádnému nákladu tvrdohlavé umanutosti.

Milion Chvilek není spolkem proti Babišovi, nýbrž PRO kvalitní a zdravou demokracii. Právě
z tohoto důvodu jsme se však v prvním roce své činnosti museli zákonitě postavit do opozice vůči
premiéru Babišovi, neboť ten svým obrovským střetem zájmů a bezskrupulózním pojetím politiky
demokratický systém ohrožuje.

Hlavní myšlenkou našeho spolku je, že současnou krizi demokracie nikdo z nás nevyřeší sám.
Pokud se však spojí velké množství lidí, kterým na zdravé demokracii záleží a kteří vyvinou drobné
ale pravidelné úsilí, bude to poznat. Když každý z nás sem tam plácne do vody, nic velkého se
nestane. Když však do vody plácne milion lidí naráz, vznikne už pořádná vlna. Když si milion lidí
najde chvilku a spojí své úsilí, mohou kvalitu demokracie nejen zachránit, ale dokonce zlepšit.



V roce 2018 jsme si zkusili, že tato myšlenka funguje. Ve svém úsilí jsme však teprve na začátku.
V budoucnu chceme i nadále politiky kontrolovat a protestovat proti zásadním přešlapům, bude-li to
potřeba. Především se však chceme stále více zaměřovat na pozitivní, konstruktivní a systematickou práci,
a to jednak vzdělávací, jednak chceme probouzet v co nejširší veřejnosti (zejména mezi mladými lidmi)
o politiku a stav naší země aktivní zájem. Právě na aktivních lidech totiž demokracie stojí. Vždyť
demokracii dělají demokrati, lepší demokracii lepší demokrati. Naším cílem je přispět k tomu, aby už
neplatil Masarykův povzdech: „Tož, demokracii bychom měli. Teď ještě nějaké ty demokraty.“

Je zřejmé, že složitý a dlouhodobý problém nemá jednoduché a krátkodobé řešení. Je zřejmé, že
důležitější než velké jednorázové akce je „všední práce drobná“ - chvilky. A je zřejmé, že zdar tohoto úsilí
nezávisí na nějakém spolku. Závisí na nás všech. Každý z nás může pro demokracii něco udělat, někdo
více, někdo méně. Každý by však měl dělat něco. Je zřejmé, že nejde tolik o velké hrdiny, vůdce, mudrce
a lidi, kteří obětují to nejvyšší – svůj život, jakkoli jsou všichni takoví nedocenitelní. Ještě více jde o to, aby
v sobě kousek hrdiny probudil každý z nás. Aby každý z nás o něco více porozuměl světu. A aby každý z nás
přinesl alespoň malou oběť – vlastní pohodlí, zájem, čas, peníze.

Současná situace tedy není důvodem k reptání, k pláči, k nadávání ani k rezignaci. Je to výzva vyhrnout
rukávy a začít pomalu krok za krůčkem něco malého dělat, mluvit s lidmi okolo sebe a vyjadřovat se
k aktuální situaci. Protože když to tak bude dělat milion lidí několik let, nasčítá se to. Milí přátelé,
demokracie a svoboda nejsou samozřejmost. Jsou to křehké květiny vyžadující naši péči. Děkujeme
Vám, že jste v tom s námi. Děkujeme Vám, že nejste lhostejní.

Srdečně, 
Mikuláš Minář, předseda spolku







Milí přátelé, máte před sebou zkrácenou 
verzi naší výroční zprávy. Najdete v ní 
sice to hlavní, ale opravdu jenom to hlavní. 
Protože jsme toho však v roce 2018 stihli 
opravdu hodně a protože to byl zároveň 
náš první rok, připravili jsme navíc 
rozšířenou verzi výroční zprávy nazvanou 
„NÁŠ PŘÍBĚH“. Pokud byste tedy měli 
zájem o detaily našeho příběhu (co 
všechno jsme udělali + bohatý obrazový 
materiál + komentáře a úvahy k 
nejdůležitějším momentům), můžete si 
stáhnout rozšířenou výroční zprávu ZDE.

V KOSTCE: 

• 17/11/17 jsme vydali výzvu „Chvilka pro Andreje“ apelující na Babiše, 
aby dodržoval vlastní sliby – Smlouvu s občany ČR.

• Vzhledem k tomu, jak nedůvěryhodně si počínala vláda bez důvěry, jsme 
25/2 řekli MÁME TOHO DOST – takový člověk jako AB prostě nemá být 
premiérem. Za rok 2018 tuto petici podepsalo 330 000 lidí.

• Naše kampaň vyvrcholila 5. června. Na Václavák přišlo protestovat 
proti vznikající vládě opřené o komunisty asi 20 000 lidí. Protesty se 
konaly v dalších 146 obcích.

• Na podzim jsme uspořádali velkolepou oslavu 100 let republiky.
• Demonstrace 17. 11. 2018 (#DEMISI!) se zúčastnilo 30 000 lidí.
• Stali jsme se významným influencerem na českém Facebooku.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROHLÁŠENÍ:

• VYTRVEJME S HLAVOU VZTYČENOU (11. 7. 2018) – ZDE
• TŘI HODNOTY PRO DALŠÍ STOVKU (28. 10. 2018) – ZDE
• NIKDY TO NEVZDÁME (17. 11. 2018) - ZDE

https://drive.google.com/drive/folders/1ZkPN7zbTOo4O8Okahi_qQAoc0paXz5nR?usp=sharing
https://www.milionchvilek.cz/clanek/chvilka-pro-andreje
https://www.anobudelip.cz/smlouva/
https://www.milionchvilek.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Wq9DLw_TUFs&list=PLpMam2F62wlwhKHp_BAJG5FV6E8-hmFtN&index=38&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=LbN1UzTH1kY&list=PLpMam2F62wlzXhGKkWrruJy4FIsNc9Vg4
https://www.youtube.com/watch?v=hUUZByd2NnI
https://www.facebook.com/milionchvilek/
https://www.milionchvilek.cz/clanek/vytrvejme-s-hlavou-vztycenou
https://www.milionchvilek.cz/clanek/tri-hodnoty-pro-dalsi-stovku
https://www.milionchvilek.cz/clanek/nikdy-to-nevzdame-18




















Počet signatářů petice se vyšplhal na 330 000.

K 17. listopadu jsme vydali důležité prohlášení: NIKDY TO NEVZDÁME! 

Takto vypadá HYMNA Z VÝŠKY.

Fotky z listopadových protestů obletěly celý svět. Např. BBC, New York Times, Zeit, Welt, Spiegel .

Naše stránka byla navíc tou dobou pravděpodobně nejsilnější na českém Facebooku.

https://www.milionchvilek.cz/clanek/nikdy-to-nevzdame-18
https://www.youtube.com/watch?v=hUUZByd2NnI
https://www.bbc.com/news/world-europe-46248473
https://www.nytimes.com/2018/11/23/world/europe/andrej-babis-czech-republic.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-11/tschechien-andrej-babis-milos-zeman-protest-prag
https://www.welt.de/politik/ausland/article184043598/Tschechien-Aus-Angst-vor-Protesten-Regierungschef-legt-Blumen-nachts-ab.html?wtrid=onsite.onsitesearch
http://www.spiegel.de/politik/ausland/tschechien-regierungschef-babis-besucht-nachts-mahnmal-a-1239006.html
https://www.facebook.com/milionchvilek/






• Chceme zůstat nadstranickou občanskou iniciativou, která dokáže za 
společným cílem (kvalitní a zdravá demokracie, její obrana a podpora) spojit co 
nejvíce lidí, kterým na demokracii záleží.

• Chceme dál hlídat a kontrolovat politiky. Pokud překročí důležité mantinely, 
budeme mobilizovat veřejnost a protestovat. Chceme zabránit rozkladu 
důležitých demokratických institucí.

• Chceme se však také orientovat více pozitivně a proaktivně. 
• Chceme se více zaměřovat na vzdělávání veřejnosti a mapování problémů 

naší země, a to včetně jejich hlubších příčin. Svá zjištění chceme prezentovat 
a komunikovat zajímavou a srozumitelnou formou.

• Chceme dál zůstat nezávislí na politických, lobbistických a finančních vlivech. 
Chceme, aby naše práce závisela jen na podpoře drobných dárců z řad našich 
sympatizantů.

• Chceme dál v široké veřejnosti povzbuzovat chuť se zajímat a angažovat –
zvláště mezi mladými lidmi.













Zeptali jsme našich signatářů na jejich první asociaci, když se řekne „MILION CHVILEK“. Takto vypadá výsledek. Velikost slov v obrázku je proporční, tj. 
odpovídá počtu asociací. Naděje a Demokracie jsou zdaleka nejčastější – společně tvoří celou 1/3 výsledků a několikanásobně převyšují další v pořadí.  
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Pokud nás chcete 
podpořit finančně, je to 

možné zde. 

***

Pokládáme za nepřijatelné, 
aby 70 let po komunistickém 
puči a 29 let po sametové 
revoluci byl premiérem naší 
země trestně stíhaný člověk, 
vedený jako agent StB. 
Nebudeme dělat, že je to 
normální. Chceme, aby se 
Andrej Babiš vzdal funkce!

http://www.milionchvilek.cz/
mailto:Info@milionchvilek.cz
https://www.darujme.cz/projekt/1201784



