
"Všichni na jednom jevišti světa stojíme,

a cokoliv se tu koná, všech se týče"
Citát myšlenky J.A.Komenského z díla "Obecná porada o nápravě věcí lidských"

JAK PODPOŘIT SPOLEČNOU VĚC
"území České republiky bez vojenské základny USA a celostátní referendum"

Vypracoval: Ing. Rudolf Vondřich

Verze: září 2007

Příspěvky budou použity pouze na hrazení důležitých nákladů, které se týkají aktivit proti umístění americké základny 

na našem území. Převážnou část nákladů tvoří například: tisk a kopírování letáčků, plakátů, informačních materiálů, 

technické zajištění demonstrací a konferencí (ozvučení, podium, pronájem prostor, apod.), pořízení petičních stánků, 

výroba transparentů a rekvizit, správa domény a webhosting, posílání dopisů, právní služby a mnoho dalších drobných 

věcí.  
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Po celé republice vznikají zdola občanské iniciativy, které vyjadřují nesouhlas se zřízením 

radarové základny cizího státu na území České republiky a žádají vyhlášení všelidového 

referenda k této otázce. Občanská iniciativa NE základnám (dále jen OI NEZA) funguje již 

od června 2006 a za tuto dobu dosáhla ve své práci řady pěkných výsledků. 

V současnosti se nepotýkáme s nečinností iniciativy, ale s malým povědomím veřejnosti o 

vykonané práci, jehož zvýšení by jistě motivovalo další sympatizanty k aktivnímu 

zapojení se do jejich činnosti. 

Jsme v roli Davida bojujícího proti Goliášovi. Goliáš má zatím moc, finance, media a 

profesionály. My Davidové máme „jen“ oblázek a prak. 

„Oblázkem“ je pravda = zejména informace, které media odmítla sdělit. 

Naším “prakem“ je princip POŠLI TO DÁL. 

Předám informace alespoň třem přátelům a kamarádům, ti pak zase každý pošlou dál 

alespoň dalším třem, a tak dál ….. 

JAK PODPOŘIT SPOLEČNOU VĚC

Nejméně náročný a přesto velmi užitečný způsob pomoci

(vyžaduje ochotu pomoci a odhodlání spolupracovat pro společnou věc)

Náročnější forma pomoci vyžadující větší nároky

(např. zaškolení, živnostenské oprávnění, prostor apod.)

Velmi zodpovědné formy pomoci

(vyžadující např. organizační schopnosti, specializaci, týmovou spolupráci apod.)

V dokumentu jsou jednotlivé FORMY PODPORY rozděleny podle náročnosti:

Úvod
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Jděte a přičiňte se o to, aby si to uvědomili další lidé.

Ke zvýšení povědomí veřejnosti o činnosti a cílech potřebujeme získat co nejvíce 

dobrovolníků a s jejich pomocí vytvořit co největší síť tzv.“ Informačních bodů“ ,které 

budou jednak zájemcům a veřejnosti poskytovat informace a materiály vydané OI 

NE základnám, jednak generovat další dobrovolníky a výkonné spolupracovníky, kteří 

se budou tvořivě spolupodílet na cílených aktivitách. Jejich činnost pak vyústí 

v zapojení velkého množství dalších dobrovolníků, sympatizantů a podporovatelů 

systémem POŠLI TO DÁL.

Veškeré aktivity organizují výhradně neplacení dobrovolníci ve svém volném 

čase.Pokud máte chuť se zapojit jako dobrovolník /ce do boje proti budování vojenské 

základny USA na území ČR a za celostátní referendum, byť i drobně a časově 

nenáročným způsobem, zde najdete formy podpory, které vyhovují každému podle 

jeho možností a potřeb.

Když nás bude dost, stane se něco velkého.
Příspěvky budou použity pouze na hrazení důležitých nákladů, které se týkají aktivit proti umístění americké základny 

na našem území. Převážnou část nákladů tvoří například: tisk a kopírování letáčků, plakátů, informačních materiálů, 

technické zajištění demonstrací a konferencí (ozvučení, podium, pronájem prostor, apod.), pořízení petičních stánků, 

výroba transparentů a rekvizit, správa domény a webhosting, posílání dopisů, právní služby a mnoho dalších drobných 

věcí.  
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1. Činnosti v místě a nejbližším okolí

2. Výpomoc na petičním stánku

3. Správce Informačního bodu s občasným dohledem

4. Správce Informačního bodu s občasným dohledem
a nástěnkou

5. Správce Informačního bodu se stálým dohledem 
bez možností prodeje materiálů

6. Správce Informačního bodu se stálým dohledem
a možností prodeje materiálů

7. Koordinátor

8. Umělecká a intelektuální pomoc

9. Pomoc při zhotovování a návrhu propagačních materiálů

10. Sponzorování kampaně za vypsání celostátního referenda

11. Pomoc ve formě právních konzultací a konzultací
v oboru propagace a marketingu

Seznam možných forem podpory s rozdělením
 podle náročnosti
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Příspěvky budou použity pouze na hrazení důležitých nákladů, které se týkají aktivit proti umístění americké základny 

na našem území. Převážnou část nákladů tvoří například: tisk a kopírování letáčků, plakátů, informačních materiálů, 

technické zajištění demonstrací a konferencí (ozvučení, podium, pronájem prostor, apod.), pořízení petičních stánků, 

výroba transparentů a rekvizit, správa domény a webhosting, posílání dopisů, právní služby a mnoho dalších drobných 

věcí.  
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1. Činnosti v místě a nejbližším okolí

- rozdávání letáků přátelům a známým 

-nabízení petice za referendum k podpisu ve svém okolí 

Stačí pouze pár podpisů, petiční arch nemusí být plný (ten nám pak donesete, nebo 

pošlete).

 - vhazování našich materiálů do poštovních schránek sousedům 

Tím nám pomůžete významným způsobem, protože rozšíříte informace, které mohu 

být informační oporou proti manipulaci masových medií. 

- tisk a kopírování našich materiálů 

To je nezanedbatelná práce šetřící nám čas i prostředky, které můžeme věnovat do 

dalších aktivit. 

- vyvěšení našeho propagačního plakátu na veřejně přístupných nástěnkách (na 

fakultě, koleji apod.) Tyto materiály Vám dodáme. 

- poskytnutí prostor pro schůzky iniciativy, jejího zázemí 

- překlady z/do cizího jazyka

- propagace na internetu

 Můžete nám pomoci šířit informace prostřednictvím internetu, dát např.- náš banner 

na své stránky. (také můžete odeslat přátelům a známým odkaz na INFOBALÍČEK 

“Všichni na jednom jevišti světa…“

- vyhledávat důležité informace na internetu 

Z důvěryhodných a ověřitelných zdrojů.

- poslat libovolnou finanční částku - dar na transparentní účet (podrobnosti v bodě 10) 

2695233001 / 2400
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Příspěvky budou použity pouze na hrazení důležitých nákladů, které se týkají aktivit proti umístění americké základny 

na našem území. Převážnou část nákladů tvoří například: tisk a kopírování letáčků, plakátů, informačních materiálů, 

technické zajištění demonstrací a konferencí (ozvučení, podium, pronájem prostor, apod.), pořízení petičních stánků, 

výroba transparentů a rekvizit, správa domény a webhosting, posílání dopisů, právní služby a mnoho dalších drobných 

věcí.  
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2. Výpomoc na petičním stánku

Výpomoc na petičním stánku v Praze, Brně, 

Olomouci, Ostravě a časem i v dalších městech. 

Činnost spočívá v nabízení petice k podpisu. 

Vzhledem k účinné propagaci stačí pouze stát na 

místě a podávat petici k podpisu. Tato činnost je 

tedy vhodná i pro uzavřenější a méně 

komunikativnější jedince. Na stánku budete 

vždy ve třech, takže jde spíše o asistenci, která je 

ovšem potřebná. Tato činnost vyžaduje 2-3 

hodiny, ale i méně. Je možné domluvit se na 

jakýkoliv všední den a dobu. Je to činnost, kterou 

si můžete svobodně plánovat sami, není nutná 

ani pravidelnost.
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3. Správce Informačního bodu s občasným dohledem

Nenáročnou formou pomoci je umístění naší 

petice v nějakém místě, kde se lidé scházejí 

(restaurace, kadeřnictví, obchod). Nejčastěji 

půjde o prostory typu „čekárna“ (např. při 

lékařské ordinaci, autobusové či železniční 

stanici) nebo jiné veřejné prostory s možností 

sezení. materiály OI NEZA jsou umístěny na 

stolku nebo jiném volně dostupném místě. Může  

jít i o fitcentrum nebo poskytovatele jiných 

služeb např. potřebných pro zdravý životní styl 

nebo prodejnu zdravé výživy či prodejnu jiných 

potřeb. 

 

Správce provádí občasnou kontrolu 

Informačního bodu (nejméně jednou týdně, jinak 

dle potřeby), za účelem doplnění již rozebraných 

informačních materiálů. Má ústní nebo písemnou 

dohodu s provozovatelem prostoru, ve kterém se 

Informační bod nalézá. 

Příspěvky budou použity pouze na hrazení důležitých nákladů, které se týkají aktivit proti umístění americké základny 

na našem území. Převážnou část nákladů tvoří například: tisk a kopírování letáčků, plakátů, informačních materiálů, 

technické zajištění demonstrací a konferencí (ozvučení, podium, pronájem prostor, apod.), pořízení petičních stánků, 

výroba transparentů a rekvizit, správa domény a webhosting, posílání dopisů, právní služby a mnoho dalších drobných 

věcí.  
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4. Správce Informačního bodu s občasným dohledem

a nástěnkou

Může jít o stejné prostory jako u bodu 3, v nichž 

provozovatel umožní umístit i nástěnku. 

Nejčastěji však asi půjde o prostory v základních 

a středních školách, které navštěvuje dítě 

podporovatele OI NEZA stolek + nástěnka na níž 

budou vyvěšeny informace zaslané.

5. Správce Informačního bodu se stálým dohledem 

bez možností prodeje materiálů

Vše co v bodě č. 4 - tj. stolek + nástěnka + prostor 

pro uložení a prezentaci informačních materiálů 

na ukázku.

JAK PODPOŘIT SPOLEČNOU VĚC
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6. Správce Informačního bodu se stálým dohledem

a možností prodeje materiálů

Vše co v bodě č.,5 tj. stolek + nástěnka + Prostor 

pro uložení a prezentaci informačních materiálů 

na ukázku + Živnostenské oprávnění pro nákup 

a prodej. 

Propagační materiály: knihy, placky a další 

výrobky vhodné pro aktivisty a k podpoře OI 

NEZA... 

Příspěvky budou použity pouze na hrazení důležitých nákladů, které se týkají aktivit proti umístění americké základny 

na našem území. Převážnou část nákladů tvoří například: tisk a kopírování letáčků, plakátů, informačních materiálů, 

technické zajištění demonstrací a konferencí (ozvučení, podium, pronájem prostor, apod.), pořízení petičních stánků, 

výroba transparentů a rekvizit, správa domény a webhosting, posílání dopisů, právní služby a mnoho dalších drobných 

věcí.  
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7. Koordinátor

Koordinátor  je role, která již vyžaduje delší 

časové nasazení a vyžaduje základní organizační 

dovednosti. Tím, že se stanete koordinátorem, 

můžete realizovat své nápady s podporou 

nadšeného týmu. Koordinovat a organizovat 

můžete petiční stánek, demonstraci, koncert, 

happening, diskusi - zkrátka meze jsou pouze ve 

Vašich schopnostech a představách.

8. Umělecká a intelektuální pomoc

Pokud máte texty hodící se k našemu tématu, 

můžeme je umístit na web nebo na letáky. Stejně 

tak i s uměleckými díly, která můžeme vystavit 

na stránkách, plakátech a časem i na výstavě 

věnované tomuto tématu. Tím nabízíme možnost 

seznámit širokou veřejnost s vaší tvorbou a 

zároveň prospějete k propagaci naší iniciativy.

9. Pomoc při zhotovování a návrhu propagačních materiálů

Pokud jste technicky či výtvarně zdatní, můžete 

nám pomoci při tvorbě: letáků, plakátů, piket a 

transparentů na demonstrace.

Příspěvky budou použity pouze na hrazení důležitých nákladů, které se týkají aktivit proti umístění americké základny 

na našem území. Převážnou část nákladů tvoří například: tisk a kopírování letáčků, plakátů, informačních materiálů, 

technické zajištění demonstrací a konferencí (ozvučení, podium, pronájem prostor, apod.), pořízení petičních stánků, 

výroba transparentů a rekvizit, správa domény a webhosting, posílání dopisů, právní služby a mnoho dalších drobných 

věcí.  
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10. Sponzorování kampaně za vypsání celostátního referenda

Tuto formu podpory je třeba rozšířit co nejvíce 

jelikož kampaň je extrémně finančně náročná. 

Většina sdělovacích prostředků je zaměřena proti 

nám. Proto musíme hledat vlastní cesty k oslovení 

občanů i sponzorů. 

- úhradou nákladů na tisk letáků a jiných propagačních materiálů, jak je již uvedeno 

výše. 

- úhradou pořízení petičního stánku, který je základním článkem kampaně, je 

nezbytný ke komunikaci s občany a získávaní podpisů na petici za referendum na 

veřejnosti

- financovat propagační kampaň (inzerci) v městských hromadných dopravních 

prostředcích, v tisku, zhotovení billboardů a cokoliv dalšího, co Vás napadne.

- poslat LIBOVOLNOU finanční částku – dar na účet. 

Účet je transparentní, abyste měli přehled jak se s Vašimi příspěvky zachází - kdykoliv 

se můžete na účet podívat na "http://www.ebanka.cz/Firemni-finance/Firemni-

ucet/Transparentni-ucet/trAccountDetail.jsp?accountNumber=2695233001 "

Na webu www.neradaru.cz je k dispozici formulář darovací smlouvy, který vám 

umožní odečíst dar ze základu daně a další dokumenty týkající se přijímání 

a rozdělování peněz.

Své příspěvky můžete posílat na bankovní účet : 2695233001/2400

Příspěvky budou použity pouze na hrazení důležitých nákladů, které se týkají aktivit proti umístění americké základny 

na našem území. Převážnou část nákladů tvoří například: tisk a kopírování letáčků, plakátů, informačních materiálů, 

technické zajištění demonstrací a konferencí (ozvučení, podium, pronájem prostor, apod.), pořízení petičních stánků, 

výroba transparentů a rekvizit, správa domény a webhosting, posílání dopisů, právní služby a mnoho dalších drobných 

věcí.  

 

- pomoci se získáváním dalších sponzorů . Může se jednat o získávání darů jak od 

jednotlivců, tak i podniků a firem. Pokud máte zkušenost  se získáváním peněz na 

činnost a grantovou politikou (psaní projektů a žádostí o grant), uvítáme Vaši pomoc. 

Takto získané peníze přinášejí dvojí užitek:

a) finanční užitek – přinášejí možnost fungování OI NEZA, nezávislost, pocit jistoty a 

lepší soustředění na práci, paradoxně i snadnější získávání dalších peněz od nadací a 

fondů. 

b) organizační užitek- přinášejí ověření popularity našeho programu, rozšiřování 

členské základny dobrovolníků a sympatizantů a žádoucí publicitu. 

Můžete nám v tom pomoci  např.:

Příspěvky budou použity pouze na hrazení důležitých nákladů, které se týkají aktivit proti umístění americké základny 

na našem území. Převážnou část nákladů tvoří například: tisk a kopírování letáčků, plakátů, informačních materiálů, 

technické zajištění demonstrací a konferencí (ozvučení, podium, pronájem prostor, apod.), pořízení petičních stánků, 

výroba transparentů a rekvizit, správa domény a webhosting, posílání dopisů, právní služby a mnoho dalších drobných 

věcí.  
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11. Pomoc ve formě právních konzultací a konzultací

v oboru propagace a marketingu

Toto vše můžete udělat samostatně či ve spolupráci s námi.

Pokud máte jakýkoliv nápad, napište prosím na email 

Určitě na něj odpovíme a budeme se mu věnovat.

info@neradaru.cz

Jakmile jste si vybral/-la a chcete jako dobrovolník/-ce spolupracovat, 

uvítáme informaci o tom, pro kterou vhodnou formu podpory společné věci 

jste se rozhodl/rozhodla. Informaci zašlete prosím emailem na adresu:

 

Pokud nepoužíváte internet ke komunikaci, doporučujeme vyplnit formulář

a zaslat nám ho poštou:

info@neradaru.cz

Pokud máte příslušnou právní kvalifikaci a jste v 

oboru zdatní, můžete nám pomoci při tvorbě 

stížností, podání, atp.

Pokud ovládáte činnosti oboru propagace a 

marketingu, můžete nám pomoci při tvorbě 

příslušných koncepcí, atp.

Servis NE Zakladnam, o.s.

Senovážné nám. 24

116 47  Praha 1

Vaše jméno

Místo bydlište

Poznámka

Jak Vás můžeme kontaktovat

Označte prosím vybranou formu spolupráce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Příspěvky budou použity pouze na hrazení důležitých nákladů, které se týkají aktivit proti umístění americké základny 

na našem území. Převážnou část nákladů tvoří například: tisk a kopírování letáčků, plakátů, informačních materiálů, 

technické zajištění demonstrací a konferencí (ozvučení, podium, pronájem prostor, apod.), pořízení petičních stánků, 

výroba transparentů a rekvizit, správa domény a webhosting, posílání dopisů, právní služby a mnoho dalších drobných 

věcí.  
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