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Když lidé 
vyjdou do ulic
Tento rok si připomínáme 30 let od obnovení 
skautingu v Česku. A jedním z důvodů, proč mů-
žeme zase svobodně skautovat, bylo hrdinství 
tisíců lidí, kteří v listopadu roku 1989 vyrazili do 
ulic demonstrovat. Lidé v ulicích dali najevo svůj 
nesouhlas s vládou jedné strany veřejným hro-
madným protestem, i když to měli zakázané. Dnes 
žijeme v úplně jiné době a dá se říci, že lépe jsme 
se nikdy neměli. I přesto se ale stále proti něčemu 
v ulicích a na náměstích demonstruje. Pojďme se 
nyní společně zamyslet, co lidi vede ke scházení  
se na demonstracích a jak je to spojené  
s aktivním občanstvím.

Síla jednotlivce
Svět je mnohdy nespravedlivý a každý den se 
odehrává spousta velkých i malých křivd. Velkému 
množství z nich by se ale dalo zabránit, pokud 
by se byť jeden člověk ozval. Ať už někdo jiným 
křivdí záměrně, nebo nevědomě, náprava není 
možná, dokud se někdo neozve. Stanete-li se 
svědky bezpráví, ozvěte se. Aktivní občanství je 
v mnoha ohledech založené na jednoduchém 
každodenním hrdinství – které lze projevit mimo 
jiné tím, že se ozveme v pravý moment, zastaneme 
se nevinných nebo slabších. Za tato hrdinství vás 
nečekají žádné medaile nebo slova chvály. Ale to, 
že nejste lhostejní ke svému okolí, je neskutečně 
cennou a důležitou vlastností. Jak to však souvisí 
s demonstracemi?

Dva jsou společnost 
a tři tvoří dav
Demonstrace se koneckonců pořádají z toho 
samého důvodu. Jejich pořadatelé mají pocit, že 
jsou svědky bezpráví, proti němuž se musí veřejně 
ozvat. Zároveň to bývá často tak, že pokud se jim 
podaří sehnat další lidi se stejným názorem, bude 
mít jejich protest větší dopad. Je až s podivem, 
kolik nespravedlnosti může dál existovat, protože 
proti nim vystoupí jenom hrstka odvážných. Když 
se nenajde dostatečný počet lidí, kteří by překona-
li lhostejnost, jen těžko se může situace změnit. 

Mají všechny  
protesty stejnou váhu?
Na začátku byly zmíněny demonstrace v listopadu 
1989. Obyvatelé Československa tehdy žili v těžké 
době a veřejné vyjádření nesouhlasu bylo klíčové 
pro přechod k demokracii. Jaký význam ale mají 
protesty v současném demokratickém systému? 
Nyní mají občané Česka možnost podílet se na 
rozhodování ve volbách. To ale samo o sobě není 
zárukou, že zvolení zástupci budou vždy konat 
v zájmu lidí. 

Není to ale jediný důvod, proč lidí vycházejí do 
ulic. Demonstrace jsou také velmi účinnou cestou, 
jak přivést pozornost k tématům, která jsou jinak 
veřejností přehlížena. Ať už je jejich důvod jaký-
koliv, nenásilné veřejné protestování a hromadné 
vyjádření názoru jsou jedním ze základních občan-
ských práv a k demokratické společnosti neod- 
myslitelně patří. 



A co moje účast?
Na různé demonstrace chodí také mladí lidé tvého věku a najdou se kritici, kteří 
pochybují, zda to je správně. Mládež podle nich nemá o důvodech demonstrací do-
statečné znalosti a k osobní účasti byla pouze někým přemluvena. Je tedy vhodné, 
aby se lidé tvého věku demonstrací účastnili?

 — O návštěvě demonstrace řekni rodičům a promluv si o ní se svými 
vedoucími. Pokud nejsi plnoletý, mohou ti rodiče účast na demonstraci zakázat.

 — Je to tvé právo (pokud to rodiče dovolili). Jako občan našeho 
státu máš právo se veřejně scházet a dávat najevo svůj názor.

 — Svoji účast si vždy pořádně promysli. Než se na nějakou demonstraci vypravíš, 
zjisti si, kdo demonstraci pořádá a kdo na ní bude vystupovat. Vyznávají tito 
lidé stejné hodnoty a postoje jako ty? Tvá přítomnost se dá brát jako vyjádření 
podpory, takže je dobré předem vědět, co svou účastí budeš podporovat.

 — Zkus ověřit, že je shromáždění nahlášeno na obecním 
úřadě nebo magistrátu v místě konání. Je pak jisté, že 
je o akci postaráno z hlediska bezpečnosti.

Žijeme dnes naštěs-
tí v době, kdy pro svo-
bodné vyjádření názoru 
není nutné porušovat 
žádné zákony a vést 
potyčky s policií, jako 
tomu bylo před rokem 
1989. Nemusí to tak 
ale být napořád, takže 
nezbývá než se řídit 
skautským heslem  
„Buď připraven!”
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