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Drnkáme na rok 89, ale nechceme to přehnat, říká
místopředseda Milionu chvilek k protestu na Letné
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 PROTEST (/tagy/protest-597)  DEMONSTRACE (/tagy/demonstrace-4205)

“Tehdejší hodnoty a étos jsou pro nás inspirativní, ale snažíme se to nepřehánět,” říká místopředseda spolku a jeho zakladatel Benjamin Roll.

autor: Benjamin Roll

Benedikt Lederer (//ihned.cz/?m=authors&article%5baut_id%5d=19560950)

L
idé ze spolku Milion chvilek pro demokracii pořádají stále větší a větší demonstrace proti vládě. Po

Václavském náměstí v Praze chtějí naplnit i Letenskou pláň. Další místo, které před 30 lety

lidé zaplnili při protestech proti komunistickému režimu. “Tehdejší hodnoty a étos jsou pro

nás inspirativní, ale snažíme se to nepřehánět,” říká místopředseda spolku a jeho

zakladatel Benjamin Roll.
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Milion chvilek vzniklo před dvěma roky, demonstrace už tedy organizujete dlouho. Jaký

moment vás za tu dobu nejvíce oslovil?

Pěkná historka je ze Sušice. Nezávisle na sobě se tam potkalo šest různých lidí na radnici, když tam šli

nahlásit protestní akci. Vlastně se takhle poznali a od té doby tam funguje takovýhle tým. Druhá věc

je čerstvá. V úterý jsem byl v Jeseníku a je úžasné, že i v této oblasti se sešlo asi sto lidí na náměstí.

Malá skupinka to tam rozjela už před rokem a každá další akce má stále více účastníků. I v malých

obcích mají lidé odvahu jít s kůží na trh, což je něco, co mě fascinuje. V Praze vždy několik tisíc

přijde, tam je to ale náročnější a oni neustávají. A plánují přijet s autobusy na Letnou.

Jak jste s organizací protestní akce na Letné daleko?

Teď jsme ve fázi, že se vyřešily praktické a technické věci. Jak tam bude umístěné pódium, jak vyřešit

zvuk, jak tam vše rozmístit. Hlavní věci už jsou vyřešené. Ty ideové a celkový koncept se budou řešit a

pilovat. Až potom začneme oslovovat hosty. Ještě také rozmýšlíme, na co všechno budou potřeba

dobrovolníci.

Když říkáte, že řešíte koncept, znamená to, že má být jiný než u předchozích protestů? To už

nebude pódium a na něm řečníci?

V tomhle směru to bude stejné, ale chceme si víc promyslet dramaturgii a zasadit hosty do vyznění, k

tématu, které chceme, aby ta akce měla.

Téma už je jasné?

To teprve budeme prodiskutovávat.

SOUVISEJÍCÍ

Po Letné přijde nejspíš další demonstrace na
Václaváku. Lidem došla trpělivost, říkají organizátoři
(//archiv.ihned.cz/c1-66589060-letnou-protesty-neskonci-ale-na-leto-jich-ubude-pocitaji-
organizatori-protibabisovskych-demonstraci)

Včera

 Každým týdnem narůstá počet demonstrujících proti ministryni
spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) a premiérovi Andreji Babišovi (ANO).
Minulý...
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Zajištění demonstrace na Václavském náměstí mělo vyjít na půl milionu korun, z

transparentního účtu šlo na úhrady nákladů 300 tisíc. Na kolik by měla vyjít akce na Letné?

Předpokládáme, že to bude dražší, ale o kolik, to nechci odhadovat. Bude víc obrazovek a musíme

ještě dořešit zvuk. Zároveň nám lidé nabízejí další obrazovky s tím, že je poskytnou levně nebo

zadarmo. Což také může ovlivnit konečnou cenu.

Proč u každé demonstrace řešíte počet účastníků, když jde jen o odhady, kterým vaši odpůrci

nemusí věřit? Nestačí vidět, jak je prostor demonstranty zaplněn?

V minulém měsíci bylo důležité, že se účastní stále větší počet lidí. Václavské náměstí bylo zaplněné i

předtím, ale teď tam bylo víc lidí. Říct, že bylo náměstí zaplněné, není dostatečně jasné. Číslo lze lépe

uchopit. I když je to odhad, se kterými je to těžké, je to stále funkční ujištění, že lidí přibývá.

Co po Letné? Jak jste limitováni letními prázdninami?

Uvědomujeme si, že s létem se chystá útlum. Jak ale budeme pokračovat, řekneme až na Letné.

Budou protesty i přes prázdniny?

To souvisí s tím, jak se bude vyvíjet politická situace. Když se nebudou během léta prohlubovat

problémy, což bude jedině dobře, nebude potřeba dělat mimořádné protesty. To ale nezáleží úplně na

nás. Teď se podařilo vlnou protestů ukázat, že lidem záleží na České republice. Došla jim trpělivost,

chtějí se zajímat, chtějí se ozvat. To je něco, co vydrží i přes prázdniny.

O demonstraci na Václavském náměstí jste říkali, že jde o největší protest od sametové

revoluce. Teď plánujete akci na Letné, kde tehdy lidé také demonstrovali. Jak moc pracujete s

odkazem událostí z roku 1989?

Vnímáme, že symbolika roku 89 má velkou sílu. Musíme s tím pracovat opatrně. Je pro nás důležité

to, co se stalo před 30 lety. Je to zásadní zlom a hodnoty a étos, které tehdejší události nesly, jsou pro

nás samozřejmě inspirativní. I navzdory tomu, že mnoho lidí je třeba zklamáno z vývoje po sametové

revoluci. Samozřejmě neopakujeme rok 89, není to stejná situace, nicméně podobná atmosféra

napomáhá k tomu, aby se lidé i teď zapojovali. Drnká to na minulost, ale nesmí se to přehnat.

Balancujeme s tím a snad se nám to daří dělat únosně.

SDÍLET ČLÁNEK  TWEET
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SOUVISEJÍCÍ

Čeští demonstranti v tom nejsou sami (//archiv.ihned.cz/c1-66588170-cesti-demonstranti-v-tom-nejsou-sami)

12. 6.

  Demonstrace proti premiéru Andreji Babišovi organizované nevládní organizací Milion
chvilek pro demokracii se v úterý konaly na více než třech...

V řadě měst a obcí lidé znovu protestovali proti premiéru Babišovi,
demonstrovali i krajané v Paříži
(//domaci.ihned.cz/c1-66588270-na-rade-mist-se-opet-konaji-protesty-proti-premieru-babisovi-zapoji-se-krajska-mesta-i-mensi-obce)

11. 6.

Tisíce lidí v úterý odpoledne znovu vyšly demonstrovat na různých místech České republiky proti premiérovi
Andreji Babišovi (ANO) a ministryni...

Demonstranti proti mně protestují na základě lží. S organizátory nemám co
řešit, tvrdí Babiš
(//domaci.ihned.cz/c1-66588790-demonstranti-pro-me-protestuji-na-zaklade-lzi-s-organizatory-nemam-co-resit-tvrdi-babis)

12. 6.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu prohlásil, že lidé demonstrují proti němu a proti ministryni
spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) na...

NÁZORY

Líbil se vám článek? Chcete víc takových článků?

Kupte si předplatné a můžete si je číst všechny. Navíc bez reklam a s možností sdílet přátelům.

Vyzkoušejte předplatné HN+
(https://ihned.cz/predplatne-hnplus/?utm_source=ihned&utm_medium=art-bottom&utm_term=economia-weby&utm_campaign=art-

bottom1)
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JEŠTĚ SI PŘEČTĚTE

Nedostatek lidí zasáhl RegioJet. Firma na některých
linkách ruší stevardy a zavádí samoobslužný servis
(//byznys.ihned.cz/c1-66590080-kvuli-nedostatku-lidi-zrusi-regiojet-na-nekterych-autobusovych-linkach-stevarda-na-palube)

Před 1 hod

Cestující na některých autobusových linkách společnosti RegioJet se budou muset obejít beze služeb...

Učím muže zvládat vztek. Manažery i dělníky.
Násilníků je víc, než se zdá, říká psycholog Čáp
(//domaci.ihned.cz/c1-66590050-ucim-muze-zvladat-vztek-manazery-i-delniky-nasilniku-je-vic-
nez-se-zda-rika-cap)

Před 17 min

 Vztek k životu potřebujeme, je to normální reakce organismu, potíž
ale je, jak s ním zacházíme,...

Kryptoměny nejsou ekologické. Těžba a používání
bitcoinu tvoří stejně oxidu uhličitého jako Las Vegas,
tvrdí studie
(//zahranicni.ihned.cz/c1-66590070-uhlikova-stopa-kryptomeny-bitcoin-je-srovnatelna-s-
uhlikovou-stopou-las-vegas-nebo-hamburku)

Před 25 min

Virtuální měna bitcoin je zodpovědná za stejné množství emisí oxidu
uhličitého (CO2) jako města Las...

DVTV

Dnes

Komentář: Hippiesácké �rmy dobývají burzy
po celém světě. Sází na vegetariány a na
marihuanu
(//byznys.ihned.cz/c1-66589370-hippiesacke-�rmy-dobyvaji-
burzy-po-celem-svete-sazi-na-vegetariany-a-na-marihuanu)

  V poslední době proniká na
světové burzy mnoho �rem, u kterých by
investoři dříve pozvedli obočí....

Dnes

Autem do Chorvatska 2019: Průvodce cestou k
moři. Za vysokou rychlost se můžete dostat i
za mříže
(//auto.ihned.cz/c1-66582290-autem-do-chorvatska-2019-
pruvodce-cestou-k-mori-za-vysokou-rychlost-se-muzete-
dostat-i-za-mrize)

 Tras, jak se dostat z Česka do Chorvatska,
je několik a záleží na tom, odkud se vyráží.
Západočeši...

Před 12 min

USA zveřejnily video, které podle nich
dokazuje účast Íránu na útoku proti dvěma
tankerům. Teherán to odmítá
(//zahranicni.ihned.cz/amerika-usa/c1-66590060-spojene-
staty-zverejnily-video-z-napadeni-tankeru-ktere-ma-
dokazovat-iranskou-vinu-teheran-svou-ucast-odmita)

 Spojené státy v pátek zveřejnily
záběry, které podle nich dokazují íránskou vinu
na útoku na...

NÁZORY
VIDEO UVNITŘ
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