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2018
 Na výzvu Chvilka pro Andreje
nepřichází z Babišovy strany žádná odpověď.
 V lednu 2018 byl i z výše uvedeného
důvodu oficiálně založen spolek Milion
chvilek, z. s. za účelem „podpory a kultivace
demokratické kultury, občanské angažovanosti
a veřejné diskuse v České republice“.
 25. února 2018, u příležitosti 70. výročí
komunistického puče, je oficiálně spuštěna
kampaň Milionu chvilek. Vše začíná výzvou
Chvilka pro rezignaci, kterou dosud podepsalo
více než 439 tisíc lidí. Následuje dlouhodobá
výzva Co chceme, kterou podepsalo 218 tisíc
signatářů (údaje k 31. 12. 2021).
 Na jaře 2018 odstartovala série protestů,
během nichž lidé demonstrovali v Praze i řadě
dalších velkých měst.


9. dubna Chceme slušnou vládu!



22. května Němý protest



29. května Pokličkový protest



5. června Jednou provždy děkujeme!
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 V červenci 2018 získává nová vláda
Andreje Babiše – koalice ANO a ČSSD díky
podpoře KSČM důvěru Poslanecké sněmovny…
 17. listopadu 2018 se na
Staroměstském náměstí v Praze konala
demonstrace Demisi – Pochod za slušné
Česko podnícená zprávou o tom, že Andrej
Babiš násilně odstěhoval svého syna na
Ruskem okupovaný poloostrov Krym, aby se
nemohl vyjadřovat k vyšetřování kauzy Čapí
hnízdo. Výpověď Babiše ml. vyvolala hlasování
o vyjádření nedůvěry vládě Andreje Babiše.
Koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů
hlasování nakonec ustála.
 23. listopadu následuje Nedůvěra –
Pochod za důvěryhodnou vládu.
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CELÉ ZNĚNÍ VÝZVY - CO CHCEME
Třicet let po sametové revoluci
demokracie nevzkvétá.
Je třeba jasně formulovat, co chceme,
a také se o to zasadit.

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.
CHCI PODEPSAT VÝZVU:
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