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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
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Na počátku byla Smlouva. 
Smlouva Andreje Babiše s občany 
České republiky. V ní nám 
budoucí premiér před volbami 
(v říjnu 2017) slíbil, že bude 
„podporovat a rozvíjet demokracii 
v ČR“. Právě on, trestně stíhaný 
agent StB v obrovském střetů 
zájmů, populista, který by rád 
vedl stát jako firmu a podle nějž 
je parlament žvanírna. Nyní 
vrchní pečovatel o demokracii. 
Dvacet pět let byl součástí 
klientelistického systému a teď 
si buduje image bojovníka proti 
systému. Pět let v politice a říká, 
že není politik. A nyní hrozí vážné 
poškození demokratických 
institucí člověkem, který se 
zaklíná demokracií. Dovolíme to? 

Celá smlouva ZDE.

http://www.anobudelip.cz/smlouva






Plné znění 
výzvy ZDE.

https://www.milionchvilek.cz/clanek/chvilka-pro-andreje


Výzvu jsme Babišovi osobně předali 17/11/17 na Národní 
třídě. Slíbil, že nám odpoví. Veřejnou odpověď na naše 
požadavky nám však přes opakovaná jednání nikdy neposkytl.

Jak se nám podařilo výzvu předat? Babiš na Národní třídě 
pokládal květiny u pamětní desky 17. listopadu. Nebyl zrovna 
v dobré náladě. Lidé na něj totiž pískali. Prý se nesluší, aby 
bývalý agent StB pokládal květiny právě zde, což je asi fakt. 
K předání výzvy jsme použili jednoduchý trik. Požádali jsme 
premiéra o selfie. Takové žádosti zřejmě neumí odolat, 
a tak vše ostatní muselo jít stranou. Ani on, ani my jsme tehdy 
nevěděli, že přesně o rok později uspořádáme 
na Staroměstském náměstí demonstraci žádající jeho DEMISI, 
jíž se zúčastní 30 000 lidí.

Video z předání výzvy - ZDE

https://www.youtube.com/watch?v=mk8Excw_uF8


• Rozhodli jsme se, že budeme výzvu šířit dál, aby se o Babišových slibech dozvědělo co nejvíc lidí, kteří po něm budou 
vyžadovat plnění jeho Smlouvy. Rozdáváme desetitisíce vizitek, jsme vidět na Facebooku.

• Babišova první vláda nezískala důvěru. Přesto vládla bez důvěry skoro 200 dnů. Během této doby se vláda bez důvěry 
neomezila na provozní nezbytnosti, nýbrž opakovaně činila významná rozhodnutí, mj. rozsáhlé zásahy do státní správy. 
To je minimálně na hraně ústavních pravidel a zvyklostí, ne-li za nimi.

• Ve Sněmovně se ustavila neformální hlasovací koalice ANO + SPD + KSČM. Společně si rozdělila důležitá místa ve 
sněmovních orgánech. Před volbami Babiš sliboval, že s komunisty ani Okamurou vládnout nebude.

• V prosinci 2017 přišla do ČR zpráva OLAF o možném dotačním podvodu spáchaném Babišem v souvislosti s Čapím hnízdem. 
Zpráva potvrdila, že podezření z podvodu je důvodné a opodstatněné. Babiš odmítl cokoliv vysvětlovat a neustále vše sváděl 
na účelovku, politické zadání a práci mafie. Z jeho slov to vypadalo, že se proti němu spikl celý svět.

• V lednu 2018 byli Babiš a Faltýnek vydáni Sněmovnou k trestnímu stíhání přesto, že Taťána Malá (ANO) navrhovala, 
aby se stíhání prostě o čtyři roky odložilo. My jsme zjistili, že z Babišovy Smlouvy zveřejněné na internetu po volbách vypadla 
dvě důležitá slova: „Budu vždy bojovat za vymahatelnost práva rovnost lidí.“ --- PŘED ZÁKONEM.

• V lednu 2018 byl prezidentem ČR opět zvolen Miloš Zeman. Vztahy Babiše a Zemana sahají až do devadesátých let. Podle 
zjištění J. Kmenty financoval Babiš v roce 1997 tajně ČSSD pětimilionovým sponzorským darem. ČSSD vyhrála volby v roce 
1998 a Zeman se stal premiérem. Během vlády ČSSD uzavřel Babiš mnoho lukrativních obchodů se státem, mj. zvítězil 
v privatizaci Unipetrolu – a to i přesto, že na takový obchod neměl peníze. Pragmatické spojenectví AB a MZ stále trvá.

• Agent StB. V únoru 2018 Krajský soud v Bratislavě zamítl (po předchozím rozsudku Ústavního soudu) Babišovu žalobu 
na slovenský Ústav Paměti národa, že je neoprávněně veden ve svazcích StB jako agent StB. Je tedy veden oprávněně.











STARÉ SPOJENECTVÍ













A setkali jsme se 
s nečekaným 
ohlasem…

Během 20 dnů 
podepsalo petici 
200 000 lidí. A to bez 
velkého PR, podpory 
médií či známých 
osobností. Lidé naši 
petici šířili sami. 
Vyslovili jsme totiž 
něco důležitého, co 
s nimi rezonovalo.





Krátce poté, co jsme řekli nahlas, 
že toho máme dost 
a že nehodláme dál tolerovat 
nenormální, uvolnila se stavidla 
společenského hněvu. Poslední 
kapkou bylo zvolení bývalého 
člena pohotovostního pluku VB 
Zdeňka Ondráčka do čela 
sněmovního výboru pro 
kontrolu GIBSU. Demonstrovat 
proti této aroganci přišlo na 
Václavák na dvacet tisíc lidí. 
Demonstrace se navíc konaly 
v desítkách dalších obcí.

Ve stejnou dobu začaly masové 
protesty také na Slovensku. 
Byly reakcí na brutální vraždu 
novináře Jána Kuciaka a jeho 
snoubenky, ale také na obecně 
neuspokojivý stav země 
a politické scény. Do čela 
občanské aktivity se postavila 
iniciativa Za slušné Slovensko.





V BŘEZNU SE PROVALILA STAVIDLA

Demonstrace proti Ondráčkovi, výstražná stávka 
#Vyjdiven, manifestace na obranu České 
televize, manifestace proti Zemanovým 
urážlivým výrokům a další zcela spontánní akce 
zaplavily v březnu veřejný prostor.

Uvědomili jsme si, že je důležité, aby se občané 
sjednotili na důvodech, kvůli kterým je naprosto 
nutné vyjít do ulic, a kvůli čemu naopak smysl 
protestovat nemá, aby se netříštil potenciál 
dosáhnout konkrétních požadavků.

Proto jsme v minimanifestu Za 5 dvanáct 
formulovali 5 bodů, které schází k tomu, 
aby nastala „hodina dvanáctá“ – a které bychom 
jako občané neměli dopustit.  



V souladu s MINUTOU č. 1 jsme svolali svou 
první demonstraci – Za slušného premiéra a 
za slušnou vládu. 

Pokud se děje nějaká hanebnost, musíme 
k ní my občané říci své NE – i když jsou naše 
požadavky třeba obtížně dosažitelné. Naší 
povinností je především nemlčet ke zlu, 
nedělat, že se nás to netýká, nerezignovat 
na snahu nacházet a obhajovat pravdu.

Vždyť největším ohrožením demokracie je naše 
vlastní pasivita a lhostejnost. 

Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné – aby slušní 
lidé nedělali nic. (Edmund Burke)



Naší první demonstrace se zúčastnilo asi 10 000 lidí. Byl to úžasný zážitek. Inspirovali jsme se předchozí demonstrací proti Ondráčkovi a 
nenaplánovali jsme žádné projevy. Chtěli jsme cíl demonstrace vyjádřit maximálně úsporně – chceme přijatelného premiéra, nikoli Babiše. 
Ukázalo se však, že lidé chtějí víc – a tak nakonec zaznělo několik improvizovaných projevů. Demonstrace sice měla skvělou atmosféru, ale pro 
příště si bereme poučení. Příště bude třeba zajistit ještě lepší ozvučení a pozvat řečníky. Chybami se člověk učí. 

Jak na demonstraci reagoval Babiš? V podstatě nás označil za křiklouny, kteří „nechtějí vést debatu a argumentovat“. Tak jsme ho k veřejné 
debatě vyzvali. Jak to dopadlo? Jako vždycky. Nejprve naši výzvu přijal a když mělo dojít na realizaci, zase z toho vycouval. Proto jsme svolali…











NĚMÝ PRŮVOD 

































Demonstrace se konala den předtím, než byl A. Babiš podruhé jmenován premiérem a tři týdny předtím, než byla jmenována vláda
opřená o hlasy komunistů. Proti oběma nepřijatelným skutečnostem přišlo protestovat kolem 20 000 lidí. Protesty se navíc konaly v
dalších 145 obcích po celé ČR. Přesto, že se nám podařilo dostat na jediné pódium zástupce šesti parlamentních stran, televizní diváci
se toho o vlně protestů moc nedozvěděli. Česká televize věnovala dosud největším protestům proti Babišovi a vládě 5 minut, Prima
třicetivteřinovou zmínku a Nova se nezmínila ani slůvkem. Záznam celé akce i vystoupení jednotlivých řečníků jsou k vidění ZDE.

https://www.youtube.com/watch?v=Wq9DLw_TUFs&list=PLpMam2F62wlwhKHp_BAJG5FV6E8-hmFtN&index=38&t=0s






















Petici za odstoupení Babiše podepsalo 258 500 lidí. Rozhodli 
jsme se, že Babiše konfrontujeme a předáme mu závěrečné 
vyúčtování. Nejprve jsme na účtenku chtěli vytisknout jména 
všech signatářů. Protože se však ukázalo, že by taková účtenka 
byla 2,5 kilometru dlouhá a 55 kg těžká, rozhodli jsme pro 
symboličtější zpracování – zato ovšem zasazené do pozlaceného 
rámu.

Účtenku jsme premiérovi chtěli předat 17. 6. 2018 v Lánech 
před prezidentským sídlem, kde měl vystoupit na tiskové 
konferenci před asi dvaceti novináři. Shodou okolností do Lán 
přijelo proti premiérovi protestovat asi deset dalších aktivistů. 
Tento poklidný a nepatrný „dav“ však našeho premiéra vystrašil 
natolik, že z Lán nakonec raději ujel boční brankou a na vlastní 
tiskovou konferenci nedorazil.

Nezbylo nám proto nic jiného, než za premiéra zaskočit a ujmout 
se tiskové konference sami. Díky tomu jsme mohli shromážděným 
novinářům prezentovat kampaň Milion chvilek pro demokracii 
způsobem, o kterém se nám ani nesnilo.

Záznam z naší účtovací tiskové konference je k vidění ZDE.

https://www.youtube.com/watch?v=Ir-SJ1kJgSE






Na pár místech
se protestovalo. 

Například v Brně. 

Ve srovnání s tím, kolik 
lidí protestovalo proti 
Ondráčkovi, byla však 
účast tristní.

Počet lidí v ulicích 
bohužel často odpovídá 
spíš momentální náladě 
a černobílé jasnosti 
či uchopitelnosti sdělení 
než reálné závažnosti. 











Stovky našich signatářů vyzvaly 
poslance mailem, aby takovou 
vládu nepodpořili.

Přesto nakonec vznikla
VLÁDA JEDNOHO MUŽE.





VYTRVEJME S HLAVOU VZTYČENOU

Babišova nedůvěryhodná vláda získala důvěru a teď nám bude vládnout. Svět nekončí. A nekončí ani demokracie v České republice, byť je
některými skutečnostmi ohrožena a poškozována. Mnohem větším problémem, než že se k podílu na moci otevřeně dostávají komunisté – to je
problém hlavně symbolický a morální, je Babišův obrovský střet zájmů. Kumulace bezprecedentní mediální, finanční a politické moci v jedněch rukou
může vést k závažnému narušení celého demokratického systému. Skutečné hrozby jsou tyto: ovládnutí státního aparátu Agrofertem, deformování či
blokování důležitých zákonů, účelové zásahy do policie a justice, která tak minimálně částečně ztratí svou nezávislost na státní moci, a zejména pak
účelové zásahy do veřejnoprávních médií. Vždy půjde spíše o zásahy a tlaky skryté než otevřené. Babiš je dravý obchodník, chce moc, potřebuje moc –
už kvůli svému trestnímu stíhání. Nejspíš nebude brát v cestě za ní velké ohledy. Bude úkolem nás všech nastavit mu mantinely.

Největším problémem je však ještě něco jiného, a sice to, že Babiš a celá jeho vláda má stále velkou podporu voličů. Půlka národa buď výše
nastíněné hrozby nevidí, anebo jim nevadí. Jsou ochotni tato rizika podstoupit výměnou za to, co jim Babiš nabízí. Nevadí jim, že lže a možná i trochu
krade. Kradli prý jiní před ním, a mnohem více. Nevadí jim, že byl agentem StB a že to je člověk bezzásadový a bezhodnotový. Žádný morální étos či
hodnoty už totiž od politiků neočekávají. Chtějí, aby bylo líp, aby oni osobně byli bohatší, aby stát fungoval, aby politici nežvanili, ale makali. Chtějí, aby
nám nevládli lobbisté a kmotrové. Volit právě z těchto důvodů Babiše je sice tragický omyl, ale je nesmírně důležité porozumět motivaci jeho voličů i
tomu, že tuto situaci umožnilo zásadní selhání dosavadních politických garnitur a elit obecně. Mnoho lidí se cítí podvedeno, často právem.
Je důležité v tomto selhávání dál nepokračovat.

Výsledky parlamentních i prezidentských voleb jsou tedy smutnou, leč pravdivou zprávou o stavu naší společnosti v roce 2018. Nemá smysl nad
tím fňukat. Smysl má tyto problémy analyzovat, Babišovu vládu kontrolovat, na její přešlapy upozorňovat, v případě nutnosti bránit instituce (policii,
justici, média), ale zejména – nabízet lepší a důvěryhodnější politické alternativy a vize, jež budou moci oslovit i lidi, kteří Babiše volí. Prosím, věnujme
všichni léto přemýšlení nad tím, proč současná situace došla tam, kam došla, kdo všechno za to může a zda nějaký díl viny neneseme i my sami. Bez
důkladného pochopení této dynamiky se totiž nikdy neposuneme dál. A zároveň přemýšlejme nad tím, co můžeme my sami pro hodnoty demokracie,
svobody, pravdy udělat. Každý z nás se může nějak přičinit, aby se v příštích letech vyvíjela situace v naší zemi k lepšímu, nikoli k horšímu.
Tahle situace je tedy především výzvou. Konečně můžeme ukázat, že to s demokracií myslíme vážně a že nám nespadla jen samospádem dějin do klína.

Tady je několik návrhů, co má smysl dělat a co může udělat každý z nás.

https://www.milionchvilek.cz/clanek/vytrvejme-s-hlavou-vztycenou


V srpnu jsme dvakrát protestovali před Ruskou ambasádou. V předvečer
padesátého výročí okupace Československa (20. 8.) jsme protestovali
proti současnému ruskému imperialismu. Druhý protest proběhl o týden
později 28. 8. na podporu Olega Sencova, nejznámějšího lidskoprávního
vězně současnosti, který byl odsouzen Ruskem ve vykonstruovaném procesu
na 20 let. Sencov držel za propuštění politických vězňů v Rusku protestní
hladovku celkem 145 dní. Akce proběhla ve spolupráci s divadlem CONTINUO.
Několik desítek účastníků pochodovalo velmi pomalu a mlčky s podobiznou
Olega Sencova. Podobizny byly na závěr spolu se vzkazy předány ambasádě.

SRPEN 2018







Na začátku října se konaly komunální a senátní volby. 

Při té příležitosti jsme spustili informativní web www.chvileprosenat.cz, na němž jsme 
shromáždili relevantní informace ke všem kandidátům do Senátu.

Senát se ukazuje jako velice důležitá demokratická pojistka. Bez souhlasu Senátu totiž nelze 
měnit ústavní ani volební zákony. Právě proto jsme se snažili co nejvíce lidí motivovat, aby šli volit 
a aby volili na základě dostupných informací. 

Senátní volby dopadly dobře. ANO získalo pouze 1 mandát z 27, KSČM a SPD nezískaly žádný.

Poprvé od založení Senátu v něm nesedí žádný komunista. 

V komunálních volbách sice zvítězilo hnutí ANO, nicméně ne tak přesvědčivě, jak by si přálo.
V Praze ANO skončilo až páté, a to i přesto že do voleb investovalo několikanásobně více než 
ostatní strany (150 milionů celkem, 50 milionů v Praze).

http://www.chvileprosenat.cz/












Dlouhodobě se snažíme sledovat stav veřejnoprávních médií v ČR. Média veřejné služby jsou důležitou
demokratickou institucí. Mají poskytovat pravdivé a kvalitní informace nezávislé na politických či finančních vlivech.
Veřejnoprávní média poskytují spolehlivý informační servis a umožňují tak veřejnosti kontrolovat jak politiky, tak
ostatní demokratické instituce. Jejich význam navíc ještě roste v době, kdy třetinu české mediální scény ovládá
přímo premiér a kdy záplava informací, poloinformací a dezinformací ze všech stran způsobuje inflaci slova a ztrátu
důvěry v média vůbec.

Proto jsme nemohli mlčet k tomu, že byl hnutím ANO do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nominován Petr
Štěpánek, který proslul mj. výroky, že Česká televize se stala hlavním škůdcem českého národa a že Kavčí hory by
bylo nejlépe podminovat a zmáčknout knoflík. Nikdo si samozřejmě nemyslel, že by chtěl pan Štěpánek skutečně
sáhnout k pyrotechnice, ovšem jeho postoj k veřejnoprávním médiím to ilustruje více než dobře. Proto jsme svolali
na 1. 10. 2018 Protest proti vyhazování ČT do vzduchu. Akce měla dobrý mediální ohlas a jejím výsledkem bylo, že
hnutí ANO dalo 2. 10. 2018 od Štěpánka ruce pryč, Babiš prohlásil, že je to nesmysl a že nechápe, jak jeho hnutí mohlo
nominovat někoho takového. Štěpánek sám se kandidatury do RRTV vzdal.

Tento úspěch nás potěšil, nicméně Petr Štěpánek byl pouze jednou z předzvěstí toho, co nás teprve čeká.
Chystáme se proto i nadále volby do mediálních rad sledovat a pokud budou ve hře kandidáti spojení s dezinformační
scénou či dokonce otevřeně vyzývající k likvidaci veřejnoprávních médií, budeme protestovat.

https://www.facebook.com/events/317206119084849/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/hnuti-ano-nepodpori-sveho-kandidata-do-vysilaci-rady-babis-j/r~c5f046f8c62711e890620cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku


















Přestože bylo psí 
počasí, dorazilo na 
Václavské náměstí 
několik tisíc lidí.

Do oslav 100 let 
republiky se navíc 
přidali lidé ze
101 dalších obcí. 
Na některých 
místech dokonce 
sněžilo, ale ani to 
místní neodradilo 
od účasti.













Poselství mladých 

Poselství mladým









ZÁZNAMY CELÉ OSLAVY A PROMLUV VŠECH ŘEČNÍKŮ LZE NALÉZT ZDE.

100 LET REPUBLIKY VE 100 OBRAZECH ZDE.

Za symbol oslavy jsme vybrali TŘI ŠPEJLE v národních barvách, které 
reprezentují jednak tři pilíře demokracie, jednak tři kardinální 

demokratické hodnoty, bez nichž se demokracie neobejde: laskavost, 
kritické myšlení a odvaha. Naším přáním je, aby se tyto hodnoty staly 

naším osobním i kolektivním programem pro „druhou stovku“. 

Věříme, že pro krásný život v naší zemi je zapotřebí nejen ekonomická 
prosperita, ale především rozkvět těchto hodnotových rozměrů 

lidského bytí.

https://www.youtube.com/watch?v=LbN1UzTH1kY&list=PLpMam2F62wlzXhGKkWrruJy4FIsNc9Vg4
https://www.youtube.com/watch?v=k-be0ZVJ87Q&list=PLpMam2F62wlzXhGKkWrruJy4FIsNc9Vg4&index=29






















































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/




ZRODILA SE VELKÁ SÍLA

Po celý rok jsme vedle protestů a oslav především šířili důležité informace a vzdělávali tak veřejnost v důležitých faktech i celkových 
souvislostech. Vyrobili jsme například několik videí mapujících jednotlivé aspekty „problému Babiš“. Tato videa dosáhla na Facebooku několika 
milionů shlédnutí. Celkem naše příspěvky dosáhly za rok 2018 neuvěřitelných 120 milionů zobrazení.

EDUKATIVNÍ VIDEA
• Ovládnutí státní správy + marketingová vláda – 1,1 milionu shlédnutí na Facebooku
• Oběť světového spiknutí – 0,85 milionu shlédnutí na Facebooku
• Rezignoval, nebo nerezignoval? – 0,25 milionu shlédnutí na Facebooku
• Čapí hnízdo snadno a rychle: přehledná historie a vyvrácení mýtů – 0,55 milionu shlédnutí na Facebooku
• Politický podnikatel – 1 milion shlédnutí na Facebooku 

DALŠÍ ÚSPĚŠNÉ PŘÍSPĚVKY
• Chceme slušného premiéra – 1,7 milionu shlédnutí
• Máme toho dost! – 51 tisíc lajků a 10 tisíc sdílení 
• Babiš jde po Nevtípilovi a Murínovi. Vyšetří se sám? – 6 tisíc lajků a 3,2 tisíce sdílení
• Milí voliči hnutí ANO, Boss Babiš nás nezachrání – 10 tisíc lajků a 3 tisíce sdílení
• Slonkovou, Kmentu a Kroupu začal vyšetřovat GIBS – 10 tisíc lajků a 4,5 tisíce sdílení
• Žlutý baron – 10 tisíc lajků a 5,5 tisíce sdílení
• Poslední dopis Milady Horákové – 6,5 tisíce lajků a 5,3 tisíce sdílení
• Bude líp – 20 tisíc lajků a 3 tisíce sdílení
• 10 důkazů v kauze Čapí hnízdo – 11 tisíc lajků a 9 tisíc sdílení
• Víte, jak Babiš k majetku přišel? Jednoduše. – 8 tisíc lajků a 5 tisíc sdílení.

https://www.facebook.com/milionchvilek/videos/813558902184923/?v=813558902184923
https://www.facebook.com/milionchvilek/videos/824801391060674/?v=824801391060674
https://www.facebook.com/milionchvilek/videos/853574018183411/?v=853574018183411
https://www.facebook.com/milionchvilek/videos/872926246248188/?v=872926246248188
https://www.facebook.com/milionchvilek/videos/1924967927812682/?v=1924967927812682
https://www.facebook.com/milionchvilek/videos/792246017649545/?v=792246017649545
https://www.facebook.com/milionchvilek/posts/798138377060309
https://www.facebook.com/milionchvilek/posts/804629476411199
https://www.facebook.com/milionchvilek/posts/808758562664957
https://www.facebook.com/milionchvilek/posts/818177678389712
https://www.facebook.com/milionchvilek/posts/834247290116084
https://www.facebook.com/milionchvilek/posts/877189299155216
https://www.facebook.com/milionchvilek/photos/a.731691950371619/964321740441971/?type=3&theater
https://www.facebook.com/milionchvilek/posts/986084391599039
https://www.facebook.com/milionchvilek/posts/1003057433235068














• 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!


