
REBELSKÝ
STARTOVACI BALICEK
Čelíme bezprecedentní celosvětové 

krizi. Vládě se nepodařilo nás 

ochránit. Abychom přežili, musíme 

nasadit vše, co máme.

Tento dokument stručně představuje 

Rebelii proti vyhynutí (Extinction 

Rebellion, zkracováno XR) spolu s odkazy 

na další informace o hnutí a možnosti,  

jak se zapojit.



2

Rebelie proti vyhynutí je 

mezinárodní hnutí využívající 

principy nenásilné občanské 

neposlušnosti k dosažení 

zásadní změny - minimalizace 

rizika vyhynutí lidstva 

a ekologického kolapsu.

CO JE 
REBELIE PROTI 
VÝHÝNUTI?
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Na konci října 2018 jsme se shromáždili na Parliament Square 

v Londýně, abychom oznámili vzpouru proti vládě Spojeného 

království. Čekali jsme, že se dostaví pár stovek lidí. Nakonec 

jich přišlo 1500, aby se podíleli na mírumilovné akci občanské 

neposlušnosti. Atmosféra byla nakažlivá!

Během několika dalších týdnů se strhla vichřice. 6000 se nás sešlo 

v Londýně, abychom mírumilovně zablokovali pět hlavních mostů 

vedoucích přes Temži. Zasadili jsme stromy uprostřed Parliament 

Square a vykopali jámu, abychom do ní uložili rakev reprezentující 

naši budoucnost. Připoutali jsme se k branám Buckinghamského 

paláce, kde jsme přečetli dopis adresovaný královně.

Naše akce strhla obrovskou národní i mezinárodní publicitu. Jak 

se zprávy šířily, naše názory rezonovaly s desítkami tisíc lidí po 

celém světě. V projektu XR se odráží hluboký smysl pro komunitu 

a soudržnost. „My jsme ti, na které jsme čekali,“ skandovali jsme!

Teď vznikají skupiny v desítkách zemí, od Šalomounových ostrovů 

po Austrálii, od Španělska po Jižní Afriku, od USA po Indii. A 

už i v České republice! V současnosti máme 331 skupin XR ve 49 

zemích. Tohoto počtu jsme dosáhli v pouhých 6 měsících.

Co bude dál? Neúnavně pracujeme na budování našeho hnutí 

a přípravě druhé fáze - mezinárodní vzpoury, která začíná 15. 

dubna 2019. Tak přijďte a přidejte se k nám. Vzpoura pro život. 

Pro planetu. Pro budoucnost našich dětí. Čeká nás hodně práce.
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PROC SE MUSIME 
VZBOURIT?
Nenecháme se našimi politiky a elitami 

bez odporu přivést k vyhynutí. Běžné 

kampaně selhaly. Od doby, kdy vědci 

poprvé v roce 1990 varovali před hrozbou 

ekologického kolapsu, uhlíkové emise 

vzrostly o 60 %.

Budeme pracovat vytrvale a společně 

s láskou, soucitem, ctí a v míru, za použití 

nenásilné občanské neposlušnosti 

v duchu těch, kteří před námi bojovali 

za svobodu.

Voláme každého bez ohledu na politické 

přesvědčení: přidejte se k našemu boji 

za přežití života na planetě Zemi.

Podívejte se na naši přednášku Míříme k vyhynutí.

https://www.youtube.com/watch?v=b2VkC4SnwY0
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Máme tři požadavky:

První Vláda musí říci pravdu o klimatu a širším 

ekologickém stavu nouze, změnit nekonzistentní 

legislativu a společně s médii komunikovat s občany.

Druhý Vláda musí nařídit právně závazná pravidla 

k dosažení nulových uhlíkových emisí do roku 2025 a 

redukovat úroveň spotřeby.

Třetí Žádáme vytvoření Shromáždění občanů, které 

by dohlíželo na zavádění změn, a byl tak vytvořen 

účelný demokratický nástroj.

CEHO CHCEME 
DOSAHNOUT?

Zdenek Softic


Zdenek Softic




6

JAK JSME 
ORGANIZOVANI?
Hnutí se skládá z malých skupin 

propojených ve volné síti. Ta se stále 

mění spolu s tím, jak rosteme a učíme se. 

Vytváříme decentralizované hnutí, které 

umožňuje účast každému.

Každý, kdo jedná v souladu s našimi 10 zásadami (viz další 

strana), může vystupovat jako součást XR. Snažíme se najít 

rovnováhu mezi potřebou rychlého jednání v rychle se měnící 

situaci a potřebou sloučení mnoha rozdílných pohledů, když je 

to potřeba.

Místní skupina je skupina lidí, kteří chtějí ve své lokalitě 

podpořit XR a pořádat akce ve smyslu našich tří požadavků. 

To je podobné jiným organizacím. Důležité je, že místní 

skupiny XR se dále decentralizují do pracovních skupin.

Pracovní skupina se soustředí na určitou oblast činnosti 

a má právo rozhodovat, jak se tato práce bude v její místní 

skupině dělat. Například tým, který má na starost kontaktovat 

jiné zájmové spolky (třeba ekologické nebo náboženské), 

nemusí ohledně každého nového kontaktu žádat o povolení 

zbytek své místní skupiny.
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Ve světě je nyní 331 místních skupin (a v okamžiku, kdy toto 

čtete, už je to číslo velmi pravděpodobně vyšší). Každá z nich 

vytváří své vlastní struktury s různými pracovními skupinami.

Vytváříme také síť afinitních skupin. Jsou to malé týmy 

zhruba 8-12 lidí, kteří spolupracují a vzájemně se podporují 

v přímých akcích a jednají ve shodě s tímto dokumentem 

(v angličtině – jakmile bude přeloženo, objeví se zde odkaz na 

český překlad).

https://actionnetwork.org/forms/find-your-local-group
https://rebellion.earth/act-now/action-consensus/
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NASE ZASADÝ
1. Sdílíme společnou vizi 

změny. Vytvořit svět, ve kterém 

bude moci žít mnoho dalších 

generací po nás.  

2. Naše poslání je 

postaveno na tom, co 

jenezbytné. Mobilizovat 3,5% 

populace k dosažení systémové 

změny, s využitím myšlenek  

“Momentum-driven organising”, 

tedy řízení založeného na 

dynamice”. 

3. Potřebujeme regenerativní 

kulturu. Vytváříme kulturu, 

která je zdravá, odolná 

a přizpůsobivá. 

4. Otevřeně zpochybňujeme 

sami sebe a tento toxický 

systém. Opouštíme naši komfortní 

zónu, abychom podnikli kroky 

ke změně.

5. Vážíme si reflexe a učení.

Postupujeme v cyklu akce, reflexe, 

poučení a plánování další akce. 

Učíme se od ostatních hnutí 

i ze svých vlastních zkušeností.  

6. Vítáme každého 

a přijímáme ho takového 

jaký je. Aktivně pracujeme 

na vytvoření bezpečnějšího 

a přístupnějšího prostředí. 

7. Aktivně redukujeme moc.

Rozbíjíme mocenské hierarchie pro 

zajištění spravedlivější participace. 

8. Vyhýbáme se obviňování 

a zostuzování. Žijeme v toxickém 

systému, avšak individuálně z toho 

nikoho neobviňujeme. 

9. Jsme nenásilné hnutí.

Používáme nenásilnou strategii 

a taktiku jako tu nejefektivnější 

cestu ke změně. 

10. Fungujeme na základě 

autonomie a decentralizace.

Společně vytváříme struktury, které 

nám umožňují konfrontovat moc. 

Každý, kdo jedná v souladu s těmito 

základními hodnotami a zásadami, 

může podnikat akce naším jménem 

a jménem našeho mateřského 

 hnutí RisingUp! 
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CO PLANUJEME?

15. dubna 2019 začíná mezinárodní vzpoura.

Ve Spojeném království se v centru Londýna shromáždí 

desítky tisíc lidí, aby se připojili k jednomu z největších 

aktů občanské neposlušnosti v živé paměti. Čas dochází. 

Musíme jednat hned.

Pro Česko znamená mezinárodní vzpoura zaměřit všechno 

naše úsilí na dlouhodobý cíl velkého aktu občanské 

neposlušenosti v listopadu 2019 v Praze. Na tento cíl se 

již soustředí aktivní místní skupiny v Praze a v Brně. 

Nedávno vznikla skupina v Olomouci a pracujeme 

na vzniku skupin v Karlových Varech a Českých 

Budějovicích.

Ustavíme národní tým, který bude XR rozšiřovat do 

dalších měst v Česku.
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JAK SE MUZETE 
ZAPOJIT VÝ?
Staňte se dobrovolníkem:  

Ujměte se některé z důležitých organizačních rolí

Potřebujeme  schopné a odhodlané dobrovolníky, který se ujmou 

různých úloh. Každému najdeme roli odpovídající jeho zájmům 

a schopnostem. Můžete se práci pro XR věnovat tak, jak vám 

to dovolí vaše časové vytížení. Pokud se chcete zapojit, vyplňte, 

prosíme, tento formulář. Brzy vás kontaktujeme, abychom vás do 

XR zapojili.

Zjistěte více informací o Extinction Rebellion

Podívejte se na naši přednášku Míříme k vyhynutí, nebo si ji přijďte 

poslechnout naživo. Lajkněte stránku jedné z našich skupin na 

Facebooku, kde budete informováni o nejnovějším dění a chystaných 

akcích včetně zmíněných přednášek. V současnosti v ČR existují 

skupiny v Praze, Brně a Olomouci.

Připojte se k některé místní skupině XR

Pomozte nám budovat hnutí zdola. Šiřte informace o XR ve svém 

okolí. Přidejte se k existující skupině nebo založte vlastní skupinu, 

pokud ve vašem okolí ještě žádná není. Zúčastněte se našich 

tréningů, abyste byli připraveni na budoucí akce.

https://www.rebeliexr.cz/zapojit-se-formular/
https://www.youtube.com/watch?v=b2VkC4SnwY0
https://www.facebook.com/XRczech/
https://www.facebook.com/XRBrno/
https://www.facebook.com/XRBrno/
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Máte další otázky? 

www.rebeliexr.cz/faq

SOUHLASÍTĚŽ SISI

www.rebeliexr.cz/faq
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