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ABSTRAKT

Bakalářská práce se zabývá celosvětovou iniciativou Food not Bombs a jejím hlavním 

cílem  bylo  zjistit  motivaci,  která  členy  jednotlivých  kolektivů  na  území  ČR  vede  k 

participaci. Dělená je celkem do tří hlavních částí.

První část pojednává o vzniku a vývoji  samotné iniciativy, přičemž se zaobírá principy, na 

nichž je postavena. Druhá část popisuje různé postupy k termínu občanská společnost a 

snaží  se  nalézt  odpověď  na  to,  jakým  způsobem  iniciativa  FNB  zapadá  do  konceptu 

občanské společnosti. Třetí část se věnuje kvalitativnímu výzkumu. Ten ve svém závěru 

předkládá nejen odpověď na výzkumnou otázku, nýbrž i mapu současné činnosti českých 

kolektivů, nejčastější politické a sociální aspekty, pozorované změny, nedostatky, návrhy 

do budoucna a v neposlední řadě také možné realizovatelné propojení se sociální prací.

Klíčová slova:

Food  not  Bombs,  občanská  společnost,  iniciativa,  motivace,  sociální  

změna, pomoc  potřebným,  přínos  sociální  práci,  sociální  aspekty,  

politické aspekty



ABSTRACT

This bachelor thesis is focused on worldwide initiative Food not Bombs and its major aim 

is  to  find  out  a  motivation,  which  leads  members  of  particular  Czech  groups  to  their 

participation in it. The thesis is divided into three main parts.

The first part is about the origin and development of initiative itself, dealing also its basic 

principles. The second part describes various approaches to a term of  civic society and 

tries to answer how initiative Food not Bombs fits in its concept. The third part is devoted 

to a qualitative research. In its conclusion there's not only the answer to the major question, 

but also a current map of a Czech groups' activity, the most frequent social and  political  

aspects,  observed  changes,  groups'  shortages,  future  ideas  and  last  but  not  least  also 

possible workable connection with social work.
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Food  not  Bombs,  civic  society,  initiative,  motivation,  social  change,  
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ÚVOD

„Nejsme náhodní kolemjdoucí, kteří jim strčí pětikorunu do dlaně. Jsme skupinka lidí, které jejich  

problematika více či méně zajímá, která si našla čas uvařit guláš a setkat se s nimi v parku.“ (F3)

„Bourání bariér mezi vyloučenýma a „normálníma“ lidma. Řekl bych, že většinová společnost  

bere styk  s bezdomovcem nebo feťákem jako naprostý tabu.“ (J1)

„Sdílím s těmi lidmi tu chvíli, kdy jím já oběd.  Není nic jednoduššího, když chceš někomu pomoci,  

jít za ním a pomoci mu.“ (O2)

Od počátků  iniciativy  Food Not  Bombs  (FNB) uběhlo  již  více  než  30  let.  Od jiných 

organizací  se  vyznačuje  především svou autonomií,  nezávislostí  a  bezprostředností.  Po 

celém světě se formují  skupiny lidí  ochotných pravidelně se scházet,  aby ze získaných 

surovin uvařili jídlo, o které se pak podělí s těmi, kteří jej potřebují. 

Iniciativu  registruji  již  několik  let  a  několikrát  jsem se  jí  měla  možnost  osobně  také 

účastnit, v důsledku čehož přišel nápad výzkum zaměřit zrovna zde. Zajímalo mne, jak je 

možné, že v dnešní době, kdy je chudoba stále častějším problémem a zajistit si střechu 

nad hlavou je čím dál obtížnější,  se najde někdo prakticky v protiproudu a v chybách 

soudobého systému je ochoten najít východisko či alespoň zcela nezištně pomáhá tam, kde 

je  chudoba nejzřetelnější.  Iniciativa  a  její  členové mne inspirovali  natolik,  že  jsem se 

rozhodla zjistit, co stojí v pozadí skupinek, jež lze již přes 20 let vídávat také v ČR. 

Práce  je  rozdělena  celkem  na  3  části.  První  pojednává  o  samotné  iniciativě,  kdy  se 

seznámíme se základními principy, historií a současným stavem. Druhá se zaměřuje na 

definici  a teorii  občanské společnosti,  do jejíhož konceptu FNB zapadá, předpokládaný 

přínos FNB pro praxi v sociální práci. Třetí a závěrečná část je empirická. 

Ačkoliv hlavní výzkumná otázka se zabývá motivací jednotlivých participantů pro účast v 

iniciativě, výzkum samotný si kladl za cíl také širší uchopení tématu, neboť se jedná o 

doposud první mapu činnosti FNB na našem území. Respondentů jsem se pomocí emailu, 

ke kterému jsem přiložila dotazník s dobrovolnými otázkami, vyptávala na jejich příchod k 

FNB, vnímání iniciativy, klady i negativa, budoucnost a případné návrhy na změny. 

Přínos  práce  by  se  měl  skládat  nejen  se  seznámením  se  s  tématem  jako  takovým. 

Domnívám se, že případná spolupráce či kontakt s kolektivy by se mohly uplatit také v 
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sociální  práci,  zejména v té  terénní,  což mne napadlo ještě  před zahájením samotného 

výzkumu, během pozorování ostravského kolektivu. Hlavním pro mne  bylo uvědomění si, 

že pravidelný kontakt s lidmi žijícími na ulici prohlubuje vazby mezi zúčastněnými a mohl 

by tak pomoci při hledání a řešení nejrůznějších problémů a v komunikaci se sociálními 

pracovníky.  Nakolik  se  ve  výzkumu  podařilo  odpovědět  na  cílové  otázky,  pak  bude 

popsáno v samotném závěru. 
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1.INICIATIVA FOOD NOT BOMBS

V úvodní části čtenáře seznámím s pojmem FNB, třemi základními principy, počátky a 

současný stav (jak ve světě, tak na našem území). Významným zdrojem mi zde byla kniha 

How  You  Can  Help  End  Poverty  and  War  With Food  Not  Bombs,  sepsaná 

spoluzakladatelem úplně prvního kolektivu, Keithem McHenrym.

1.1. Základní principy fungování

Pravděpodobně  nejznámější  myšlenka  iniciativy  „Jídlo  je  právo,  ne  privilegium“ 

znamená, že jedna ze základních lidských potřeb by měla být dostupná všem, ne jen těm, 

kteří si ji mohou dovolit. 

Již  v  samotných počátcích  FNB se její  zakladatelé  odvolávali  na přílišné  investice  do 

zbrojního průmyslu na úkor sociální situace v zemi či rozvoje vzdělání.1 Odtud ostatně 

pochází i samotný název Food not Bombs – Jídlo místo zbraní. USA, kolébka FNB, je 

stále na první příčce, co se světového zbrojního průmyslu týče. Investice do vojenského 

odvětví ve svých předpokladech dokonce přesahují ty do sociálního zabezpečení, penze či 

vzdělání.2 Studie z roku 2012 uvádí, že americký zbrojní průmysl stál celkem 682 miliard 

dolarů, druhé místo obsadila Čína se 166 miliardami a třetí se umístilo Rusko, 90 miliard. 3 

Přitom již pouhých 30 miliard dolarů ročně po dobu 10 let by stačilo k vymýcení hladu po 

celém  světě,  především  pak  znovuobnovením  zemědělství  a  prevenčních  opatření  do 

dalších let. 4   

1 McHENRY, K. Hungry for Peace: How You Can Help End Poverty and War With
Food Not Bombs. Tucson, Arizona: See Sharp Press, 2012. ISBN 978-193-7276-065

2 US Defense Budget: US Federal Budget FY12 Estimated Spending Breakdown - Pie Chart. Government  
Spending in United States: Federal State Local for 2014 - Charts Tables History [online]. 2014 [cit. 
2014-02-03]. Dostupné z: http://www.usgovernmentspending.com/defense_budget_2012_3.html 

3 Countries with the highest military spending in 2012 | Statistic. Statista - The Statistics Portal for Market  
Data, Market Research and Market Studies [online]. 2014 [cit. 2014-02-03]. Dostupné z: 
http://www.statista.com/statistics/262742/countries-with-the-highest-military-spending/ 

4 The world only needs 30 billion dollars a year to eradicate the scourge of hunger. Food and Agriculture  
Organization of the United Nations [online]. 2008 [cit. 2014-02-03]. Dostupné z: 
http://www.fao.org/NEWSROOM/en/news/2008/1000853/index.html 
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Tato myšlenka se pak dále rozvíjí a sjednocuje ve třech hlavních a vzájemně propojených 

principech, uznávaných FNB kolektivy po celém světě.5

1.1.1. Vegansky, vegetariánsky a všem

První princip se zaměřuje hned na dva klíčové aspekty – veganské/vegetariánské jídlo a 

jeho podávání lidem. 

Co se bezmasé stravy týče, zcela na místě zde vyplývá otázka, proč? Odpověď pak nabízí 

hned několik důvodů. Lidé okolo FNB usilují o nenásilnou formu protestu, což se úzce 

propojuje s odmítáním zabíjení a utrpení zvířat ve velkochovech.  Rostlinná strava se také 

tak  rychle  nezkazí,  je  tedy  možno  potraviny  déle  uchovávat  a  následně  zpracovat. 

Všeobecně známým faktem jsou pak statistiky většího nasycení  obyvatel,  pokud by se 

snížila produkce masa. Navíc, pokud kolektivy nemají dostatečný přistup k bezplatnému 

přístupu k potravinám, jakým je například „dumpster diving“6 či odebírání od místních 

restaurací  či  obchodů  (což  se  týká  především  menších  měst),  bývá  jejich  nákup  také 

finančně mnohem dostupnější. Hlavně z tohoto důvodu se proto pořádají různé benefiční 

akce v podobě happeningů, přednášek a koncertů, na kterých můžou přispět i ti, kteří se 

jinak v aktivitách FNB neangažují.  Zároveň je však třeba dodat, že primárním cílem je 

nasytit, proto jedná-li se zejména o darované potraviny jakéhokoliv druhu, aspekt politiky 

nezabíjení zde nemusí hrát takovou roli. Bezplatné získávání stravy má však ještě jeden 

důvod. Poukázat na to, že nevyužité jídlo by jinak skončilo v popelnici a problémem tedy 

není jeho nedostatek, nýbrž neefektivní distribuce. 

Rozdávání jídla by pak mělo být dostupné všem. Ačkoliv větší skupinu návštěvníků tvoří 

především lidé bez domova, může se zúčastnit opravdu každý, bez ohledu na rasu, etnický 

původ, socioekonomickou situaci a další. 

5 McHENRY, K. Hungry for Peace: How You Can Help End Poverty and War With
Food Not Bombs. Tucson, Arizona: See Sharp Press, 2012. ISBN 978-193-7276-065

6 Co je tzv. „dumpster diving“. Literární noviny [online]. 2013 [cit. 2014-02-03]. Dostupné z: 
http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/14530-vite-co-je-tzv-dumpster-diving 

14



1.1.2. Nezávislost, autonomie a konsensus

Druhý  princip  pojednává  o  konsensu,  tedy  o  vzájemném  souhlasu.  V  kolektivech 

neexistuje  hierarchie,  každý má právo vyjádřit  svůj názor a zapojovat  se rovnocenným 

dílem a  žádné  rozhodnutí  není  učiněno,  pokud s  ním alespoň  jeden  ze  členů  skupiny 

nesouhlasí. Důležitý je zde společný cíl, zavázanost k jeho dosažení, důvěra a otevřenost, 

dostatek času a aktivní přístup. 

Jednotlivé kolektivy jsou nezávislé na druhých, každý si může určit  své další hodnoty, 

podle  kterých  bude  fungovat,  jakým  způsobem  obstarávat  potraviny,  šířit  principy  a 

působit ve svém okolí, zároveň se však lze inspirovat (zejména v počátcích) i jinde. Tato 

nezávislost  a  možnost  vlastního  rozhodnutí  vytváří  z  jednotlivých  kolektivů  FNB 

jedinečnou globální strukturu.

1.1.3. Nenásilná cesta k sociálním změnám

Třetí základní princip se věnuje interpretaci FNB v širším kontextu. Iniciativa by neměla 

být charitou, ale určitým protestem, poukazujícím na nedostatky ve společnosti. Aktivisté 

se tak mnohdy neangažují pouze v rozdávání stravy, ale zapojují se i do dalších aktivit 

zahrnujících různé nenásilné protesty, pomoc, diskuse, demonstrace, a setkání. Vyjádřit se 

lze také prostřednictvím umění, hudby, divadelních inscenací a mnohých dalších.

1.2. Vznik a rozvoj iniciativy FNB

1.2.1. První kolektiv

Kořeny vzniku iniciativy FNB lze datovat k 24. květnu 1980.  Ten den se zhruba  4000 

aktivistů pokusilo o obsazení staveniště jaderné elektrárny v Seabrooku, New Hampshire a 

nenásilnou formou protestu se rozhodli bojkotovat výstavbu tím, že se poskládali před kola 

buldozerů, aby jim tak bránili v průjezdu.7

7  McHENRY, K. Hungry for Peace: How You Can Help End Poverty and War With
Food Not Bombs. Tucson, Arizona: See Sharp Press, 2012. ISBN 978-193-7276-065
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Jednalo  se  o  jeden  z  dalších  protestů  v  mezidobí  1976 až  1989,  během kterého  byly 

zatčeny tisíce demonstrantů. Většina z nich se konala pod hlavičkou Clamshell Alliance, 

skupinou  aktivistů  vzniklou  na  základě  nesouhlasu  s  výstavbou  jaderné  elektrárny  v 

Seabrooku.8

Poté,  co příznivci  protestu prostříhali  plot,  jímž bylo staveniště  obehnáno,  se jednotky 

Národní gardy rozhodly zakročit.  Otvory, kudy se demonstranti chtěli dostat dovnitř, se 

zaplnily slzným plynem a nastal chaotický střet mezi policejními obušky, psy cvičenými 

na útok proti člověku a jejich podstatně méně vybavenou protistranou. 9

Událost  vstoupila  do dějin  jako významný okamžik  v historii  FNB. Den poté  byl  pro 

údajné napadení policisty zajištěn student Brian Feigenbaum, student práv na Bostonské 

univerzitě.  Okruh přibližně  30 přátel  včetně  Keitha  McHenryho,  jednoho z pozdějších 

hlavních zakladatelů FNB, se jej rozhodl podpořit a  vydělat peníze na jeho obhajobu. Před 

Bostonskou univerzitu a na Harvardské náměstí  tak  byly postaveny stoly, kde skupina 

prodávala domácí pečivo. Tehdy vznikla úplně první skupina FNB. 

Prodej šel ale velice pozvolna a tudíž bylo třeba vymyslet něco, co upoutá větší pozornost. 

Nápad vytvořit pouliční divadlo se ukázal jako nosný a jednoho dne se tak u stolů  objevily 

i plakáty s nápisem: „Velký bude den, ve kterém školy obdrží dostatek financí na všechny 

potřebné výdaje, zatímco letectvo si na své bombardéry vydělá prodejem pečiva.“ Členové 

nově  vzniklého  kolektivu  nakoupili  vojenské  uniformy,  armádní  vojenský  materiál  a 

předstírali, že jsou generály prodávající jídlo, aby si tak nakoupili bombardéry. A i přes to, 

že  samotný  prodej  tato  událost  nijak  nezvýšila,  určitý  posun  byl  znát.  Rozhovory  s 

kolemjdoucími  o  Brianově  případu  a  také  o  nebezpečí  jaderných  elektráren  s 

kolemjdoucími  nově vzniklý kolektiv  inspirovaly natolik,  že se jeho členové v prodeji 

rozhodli pokračovat. 

Brian byl nakonec propuštěn pro nedostatek důkazů a o necelý rok později,  26.března 

1981 zorganizovala skupina 26.května další protest, kde se rozhodla převléci se za tuláky z 

dob Velké deprese a pospojovat lidský polévkový řetěz vedoucí z Federal Reserve Bank 

na  South  Station.  Noc  před  plánovanou  akcí  zde  však  panovala  určitá  obava,  že  pro 

8 To The Village Square - Clamshell Story. To The Village Square [online]. 2012 [cit. 2014-01-22]. 
Dostupné z: http://www.clamshell-tvs.org/clamshell_history/index.html 

9 Seabrook Nuclear Plant: 1977 Occupation. Herbert Marcuse (1898-1979) and descendants homepage 
[online]. 2012 [cit. 2014-01-22]. Dostupné z: http://www.marcuse.org/harold/pages/seabrook.htm 
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nedostatek  lidí  se  řetěz  nepodaří  vytvořit.  McHenry  proto  sešel  do  Pine  Street  Inn, 

největšího  bostonského  útočiště  bezdomovců,  aby  je  informoval  o  protestu  a  zároveň 

pozval na oběd. K překvapení všech se druhý den na smluveném místě před bankou sešlo 

přes padesát oslovených. Mezi akcionáři tato událost vyvolala jednak vlnu nevole a jednak 

salvu smíchu, ale místní obyvatelé z přilehlých ulic se s kolektivem pouštěli do nadšených 

debat, vyjádřili svou podporu a také si vzali trochu jídla.

Ještě  ten  den  mezi  členy  kolektivu  padlo  rozhodnutí  vzdát  se  svých  dosavadních 

zaměstnání a věnovat se činnosti FNB naplno. Nedlouho poté si pronajali  dům na 195 

Harvard Street a rozběhli pravidelnou distribuci jídla. To získávali z místních pekáren a 

obchodů či brali přebytečné a neprodané výrobky místních družstev. Každý pracovní den 

takto  získané  potraviny  donášeli  do  příbytků  bezdomovců,  protialkoholických  center, 

imigračních center  a sociálně slabých rodin.

Po  této  každodenní  roznášce  kolektiv  uvařil  vegetariánské  jídlo  a  spolu  s  radikálními 

tiskovinami  jej  přemístil  na  náměstí,  kde  byly  rozdávány.  Často  zde  taktéž  probíhaly 

rozsáhlé  diskuze.  Za  letních  večerů  se  pak  díky  dvěma  bicím  soupravám  a  několika 

marionetám konala představení o současném politickém dění, zatímco noci patřily tvoření 

pouličních  mírových graffiti.

Následující léta se FNB zaměřovalo především na literaturu, protesty a rozdávání jídla v 

ulicích.  Roku  1981  také  vzniklo  známé  logo  fialové  ruky  držící  mrkev,  které  dnes 

používají  téměř všechny kolektivy FNB po celém světě.  Každý den se shánělo jídlo a 

probíhala  jeho  distribuce  do  již  zmiňovaných  míst.  Odpoledne  a  o  víkendech  pak 

probíhalo vaření a rozdávání jídla v ulicích za doprovodu různých protestů, konferencí, 

setkání a distribuce tiskovin.

1.2.2. Další růst a problémy se zákonem

V roce 1988 se rozběhlo FNB také v San Franciscu, kde rozdávání jídla probíhalo jednou 

týdně. Brzy ale začaly problémy s policií. Dne 15.srpna 1988 se u pravidelného setkání 

objevil také pořádkový oddíl 45 policistů a zajistil celkem 9 lidí za rozdávání jídla bez 

povolení.  Událost  se  dostala  do  místních  novin  a  místní  obyvatelé  jí  byli  upřímně 

šokováni. Zjišťovali,  jestli  mohou pomoci a hned následující pondělí se konal protestní 
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pochod za účasti téměř 200 lidí, přičemž v rukou policie jich na jeho konci skončilo hned 

29. Zpráva o událostech v San Franciscu se rychle rozšířila po celém světě a nedlouho poté 

bylo členům FNB  a médiím policií  sděleno, že rozdávání jídla potřebným jim nevadí, 

politický náboj obsažený v této činnosti už však ano a  je třeba tuto činnost přemístit dál 

od přímého kontaktu s veřejností.10 

V tomto bodě bych ale zmínila část citace Všeobecné deklarace lidských práv, datující se 

od roku 1948 a schválené Valnou hromadou OSN, neboť ta ve svém článku 25 mimo jiné 

uvádí, že  „každý má právo na životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu jeho i jeho  

rodiny,  čítajíc  v  tom  potravu,  šatstvo,  bydlení,  lékařskou  péči  a  nezbytné  sociální  

služby.“.11  Vyvstává zde  otázka,  proč  by  se  měla  „veřejnost“  oddělovat  od  „práva 

základních lidských potřeb?“

Událost však kolektiv neodradila a i přes riziko zatčení na Den Práce, jenž  připadal na 

1.září, se více než 1000 aktivistů sešlo v parku Golden Gate. Zadrženo bylo celkem 54 

osob a mnoho lidí při potyčkách s policií utrpělo zranění. Bylo načase situaci nějakým 

způsobem  vyřešit.  Art  Agnos,  starosta  San  Francisca  proto  se  členy  FNB,  ACLU12, 

úředníky a okolními příznivci uskutečnil dvě odpolední setkání a následně vydal nařízení k 

ukončení zatýkání. Tyto události a hlavně nezdolnost aktivistů FNB inspirovaly mnoho 

dalších obyvatel, takže FNB se tak vrátilo nejen do místního parku, ale rozšířilo se v další 

kolektivy a FNB se rozběhlo i ve Washingtonu, New Yorku, Seattlu, Victorii, Vancouveru 

a dalších městech. 

Klidné období ale netrvalo dlouho a již příštího léta se spolu s policejní kampaní proti 

bezdomovcům spícím v městských parcích vyrojily i opětovné problémy s FNB a téměř 

dennodenní  zatýkání  jejich  členů.  Tím  vším  se  však  FNB  paradoxně  dostávalo  do 

povědomí čím dál většího počtu lidí. 

10 McHENRY, K. Hungry for Peace: How You Can Help End Poverty and War With
      Food Not Bombs. Tucson, Arizona: See Sharp Press, 2012. ISBN 978-193-7276-065

11 Zákony ČR onLine – úplná znění zákonů, přehled právních předpisů platných v ČR a zákony zdarma. 
Zákony ČR onLine - úplná znění zákonů, přehled právních předpisů platných v ČR a zákon zdarma. 
[online]. 1922 [cit. 2014-01-22]. Dostupné z: http://www.zakonycr.cz/seznamy/002-1993-sb-usneseni-
predsednictva-ceske-narodni-rady-o-vyhlaseni-listiny-zakladnich-prav-a-svobod-jako-soucasti-ustavniho-
poradku-ceske-republiky.html 

12 American Civil Liberties Union (česky Americký svaz pro občanské svobody)
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1.2.3. Globální šíření kolektivů FNB

Na 500. výročí objevení Ameriky se v San Franciscu, jakožto zvoleným pořadatelským 

městem, konal další velký protest, tentokrát proti Chevron Oil13, společnosti,  která byla 

sponzorem oslav. Říjen 1992  se tak stal jakýmsi prvním mezinárodním sjezdem FNB, 

neboť se zde sjelo přes 75 členů z více než 30 FNB kolektivů, Kanadu nevyjímaje. V tyto 

dny také vznikly knihy  Seven Steps to Starting a Local Food not Bombs Group14 a Food 

not Bombs, How to Feed the Hungry and Build Community15. Hlavním bodem setkávání 

bylo  projednání  principů  a  zásad  FNB. Aktivisté  se  nakonec  shodli  na tom,  že  každý 

kolektiv by měl být autonomní, bez vůdce a rozhodnutí by se měla zakládat na dohodě 

všech. Dále bylo odsouhlaseno, že podávaná jídla by měla být vegetariánská, poskytována 

každému  bez  omezení  a  kolektivy  by  měly  dodržovat  principy  nenásilné  přímé  akce. 

Aktivisté  setkání  ukončili  odsouhlasením  všech  těchto  bodů  a  rozjeli  se  do  domovů 

pomáhat  lidem  ve  svém  okolí  zakládat  nové  kolektivy  FNB.  Myšlenka  bezplatného 

rozdávání jídla v ulicích se tak šířila čím dál rychleji a již brzy začaly vznikat kolektivy i v 

Melbourne, Praze, Montrealu,  Londýně a dalších.16

V roce 1995 se pak konal druhý mezinárodní sjezd FNB, který hostil  již více než 600 

dobrovolníků z celého světa. Účastnili se workshopů na témata konsensu, tvorby bannerů, 

sexismu a rasismu, biodieselu, výroby kompostu, mikropřenašečů a vaření.

Kolem  roku  2000  počet  kolektivů  FNB dále  globálně  narůstal.  Aktivisté  v  Evropě  a 

Americe  vařili  na velkých antiglobalizačních  akcích  a  u příležitosti  25.výročí  založení 

FNB se do San Francisca sjelo více než 15 000 účastníků. Ve švédském Göteburgu byl 

během  protestů  proti  G-8  postřelen  a  zatčen  Eric  Westerlan,  zakladatel  tamní  FNB 

skupiny, v Austrálii  zas probíhaly pokusy o osvobození uprchlíků z místních sběrných 

táborů,  zatímco  v  Argentině  se  FNB založilo  v  reakci  na  úpadek tamější  ekonomiky. 

Konec komunistické éry ve východní Evropě pak znamenal explozi nových kolektivů FNB 

v  Polsku,  na  Ukrajině,  ČR,  Srbsku,  Chorvatsku,  Maďarsku,  Rumunsku,  Bulharsku  a 

Rusku.  A  i  jinde  ve  světě  byla  zaznamenána  činnost,  například  na  Novém  Zélandě, 

Malajsii, Filipínách a Indonésii. 

13 Nadnárodní ropná společnost
14 Česky Sedm kroků k založení kolektivu Food not Bombs
15  Česky Food not Bombs, jak nakrmit hladovějící a vybudovat komunitu
16 McHENRY, K. Hungry for Peace: How You Can Help End Poverty and War With

Food Not Bombs. Tucson, Arizona: See Sharp Press, 2012. ISBN 978-193-7276-065
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Aktivisté a skupiny FNB ve stovkách měst se již od svého počátku účastnili a stále účastní 

mnoha protestů  jako například  proti  útokům na Afghánistán,  invazi  Iráku a  dalších,  o 

kterých se v krátkosti zmíním ještě později, avšak mezitím nezapomínali na hlavní smysl 

své činnosti – každotýdenní rozdávání jídla potřebným lidem v ulicích.

1.2.4. Násilná úmrtí v řadách FNB

Problémy s FNB se bohužel netýkaly vždy „pouze“ zatýkání a násilí na aktivistech. Dne 4. 

ledna  2007  byla  ve  svém  domě  v  New  Orleans  postřelena  Helen  Hill,  filmařka  a 

dobrovolnice v místní skupiny FNB. Po naléhavém klepání na dveře se se svým manželem 

a dvouletým synkem v náručí vydala otevřít dveře, když v tom se na ně spustila střelba 

neznámého muže. Zemřela nedlouho poté. 

Rusko je také poznamenáno smrtí jednoho z aktivistů FNB. Jeden ze zakladatelů FNB 

Saint Petersburg, Timur Kucharava , byl 13.listopadu 2005 spolu s dalšími dobrovolníky 

napaden skupinkou neonacistů a svým zraněním bohužel podlehl. Jeho smrt způsobila vlnu 

národního odporu a demonstrací, které vyústily v založení kolektivů FNB ve více než 50 

městech po celém Rusku, na Ukrajině, Bělorusku, Litvě i Lotyšsku.

Neonacisté  však  ve  svých  útocích  nepřestávali,  což  během protijaderných  protestů  na 

Sibiři  způsobilo  smrt  i  dalšímu  z  aktivistů.  V  Saint  Petersburgu  mimo  jiné  umístili 

časovanou bombu na místě rozdávání jídla, členové FNB však ten den měli zpoždění a 

nikomu se tak naštěstí nic nestalo.17

1.3. Současná celosvětová situace

I po více než po 30 letech jeden z hlavních zakladatelů FNB, Keith McHenry, cestuje po 

světě, aby přednášel na vysokých školách, v knihkupectvích a komunitách a setkával se s 

lidmi působícími v místních FNB. Ti se často, podobně jako McHenry, neangažují jen  v 

pravidelném  rozdávání  jídla,  jak  již  bylo  zmíněno,  ale  účastní  se  také  široké  škály 

17 McHENRY, K. Hungry for Peace: How You Can Help End Poverty and War With
Food Not Bombs. Tucson, Arizona: See Sharp Press, 2012. ISBN 978-193-7276-065

20



podpůrných  happeningů,  protestů  a  jsou  k  vidění  i  na  místech  postižených  určitou 

katastrofou,  ať  už  přírodní  nebo  lidskou.  FNB  kolektivy  například  mezi  prvními 

poskytovali  občerstvení  záchranářům 11.září  2001 a patřili  také  k těm,  kteří  pomáhali 

přeživším a  obětem hurikánů v  USA, tsunami  v  Asii  i  jinde  po světě.  Spolupracují  s 

organizacemi jako Earth First!, Anarchist Black Cross, Anti Racist Action, Farm Animal 

Rights  Movement  a  mnoha  dalšími,  kteří  bojují  za  pozitivní  změny  ve  společnosti.18 

Pořádají  sbírky,  benefity,  přednášky a  informují  majoritní  společnost  o  problémech,  o 

kterých je  z informací  veřejnoprávních  médií  často ochuzena.  I  FNB v ČR se účastní 

podobných aktivit, těm je však věnována samostatná kapitola níže. 

Tyto  aktivity  naneštěstí  čas  od  času  přináší  zatýkání  nejen  jednotlivých  členů,  ale  i 

náhodných účastníků, tak jako se stalo v březnu 2012 v Rumunsku, kdy na benefiční akci 

na podporu FNB bylo místní policií zadrženo přes 100 osob. 19

Co se rozsahu FNB týče, v současné době je prakticky nemožné zjistit přesný celosvětový 

počet  kolektivů  FNB,  neboť  situace  se  neustále  mění.  Ať  už  jejich  činnost  vzniká  či 

zaniká, ne všechny o svém působení či ukončení informují internet a další zdroje, situaci 

tudíž nelze dostatečně monitorovat. 

Koordinátoři globálního rozvoje, podpory a komunikace pro FNB uvádí, že ačkoliv mají 

na  na  svém seznamu okolo  1000 kolektivů,  věří,   že  ve  více  než  60 zemích  Evropy, 

Středního Východu, Afriky, Ameriky, Asie, Austrálie a Nového Zélandu by jich mohlo 

existovat celkem přes 1000. Jen na území USA je téměř 500 aktivně působících celků a 

zprávy z Ruska hovoří o více než 60 skupinách, z nichž je přitom na seznamu evidováno 

pouhých 15.20  

18 THE FOOD NOT BOMBS STORY. THE FOOD NOT BOMBS MOVEMENT [online]. 2012 [cit. 2014-
01-27]. Dostupné z: http://www.foodnotbombs.net/story.html

19 Food Not Bombs Around the World: 2010-2013. In: Food Not Bombs Blog | FNB Stories [online]. 2013 
[cit. 2014-01-28]. Dostupné z: http://blog.foodnotbombs.net/get-the-new-zine-food-not-bombs-around-
the-world-2010-2013/ 

20 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS. THE FOOD NOT BOMBS MOVEMENT [online]. 2013 [cit. 
2014-01-27]. Dostupné z: http://www.foodnotbombs.net/faq.html 
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1.4. FNB v Čr

O vzniku FNB v ČR nebyla dosud vydána žádná oficiální publikace a také na internetu lze 

informace nalézt jen stěží. Nicméně se z nich lze alespoň dozvědět, že iniciativa je u nás 

aktivní  zhruba  od  poloviny  90.let,  což  koneckonců  potvrzuje  i  zmínka  v  McHenryho 

knize.21 Jednu z mála informací lze nalézt kupříkladu v anarchistickém revue Existence z 

roku 1999, kde proběhl rozhovor se členy pražského kolektivu. (Ten lze v přepisu dohledat 

také na webu).22 Tehdy od roku 1997 probíhalo pravidelné rozdávání jídla na Střeleckém 

ostrově  pod  taktovkou  lidí  ze  squatů  Buďánka  a  Ladronka,  kde  se  vytvářely  první 

kolektivy FNB u nás. Po nich se v roce 1999 zapojili také lidé z dnes už bývalého squatu 

Milada a kolektiv se po nějaké době rozdělil na dvě skupiny, kdy jedna z nich (Milada) 

vydávala jídlo na holešovickém nádraží, druhá zůstala na „Střeláku“. I tyto první kolektivy 

se nevěnovaly pouze rozdávání jídla, ale jejich aktivisté se snažili o navázání kontaktu s 

(především) bezdomovci,  zjištění informací o jejich zdravotním a sociálním stavu nebo 

zkušenostmi s policií či úřady.23

Už tehdy se ale  snažili  odlišit,  aby si  je  lidé nezaměňovali  s  charitou,  neboť cílem je 

nejenom pomoc potřebným, ale především poukázání na propastné rozdíly jednotlivých 

vrstev moderní společnosti a vratký sociální systém. S tím se ostatně všechny kolektivy 

potýkají dodnes, ačkoliv každá skupina funguje dle svého principu a lze se setkat i s méně 

politicky profilovanými jedinci.

V současné době je u nás dle oficiálního webu FNB 11 aktivních kolektivů, osobně však 

vím  minimálně  o  jednom,  který  na  stránkách  uveden  z  nějakého  důvodu  není,  v 

nezměněné sestavě však již funguje po několik let. Celkem by tedy na území ČR mělo 

fungovat  aktivních 12 kolektivů FNB (březen 2014), které pravidelně rozdávají jídlo a 

setkávají se s lidmi v ulicích. 

21 McHENRY, K. Hungry for Peace: How You Can Help End Poverty and War With
Food Not Bombs. TucsDIY manuál - Food Not Bombs. Freedom Not Fear [online]. 2011 [cit. 2014-03-
05]. Dostupné z: http://www.fnf.cz/manual/fnb.htm on, Arizona: See Sharp Press, 2012. ISBN 978-193-
7276-065

22 DIY manuál - Food Not Bombs. Freedom Not Fear [online]. 2011 [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: 
http://www.fnf.cz/manual/fnb.htm 

23 DIY manuál - Food Not Bombs. Freedom Not Fear [online]. 2011 [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: 
http://www.fnf.cz/manual/fnb.htm 
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2. TEORIE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

V  této  části  se  zaměřím  na  hlubší  analýzu  tzv.  občanské  společnosti  (OS),  do  které 

iniciativa FNB nepochybně spadá. Je důležité rozšířit svou práci i o tuto oblast, neboť by 

se zde mohla nacházet nejedna z odpovědí na otázku, co obyvatele k jejich působení v 

různých sdruženích přivádí, čím je jejich hnací motor a motivace.

Rovnoprávnost žen, různých etnik, menšin, původu, volba náboženského vyznání, sexuální 

orientace, důstojné životní podmínky nemocných či postižených – to je jen malý výsek 

změn, které před 40 lety nebyly samozřejmostí ani v těch nejvyspělejších státech světa. 

Není  to  dáno  ničím  jiným než  mnohaletou  činností  a  neúnavným bojem desítek  tisíc 

občanských aktivistů, kteří působí v různých neziskových organizacích, spolcích, hnutích 

a iniciativách po celém světě.24

V následujících řádcích se nyní proto budu věnovat občanské společnosti  víc,  definici, 

vzniku,  významu, konceptům a důsledkům pro společnost.

2.1. Definice pojmu

Pojem „občanská společnost“ (nazýván také jako občanský sektor, neziskový sektor, třetí  

sektor,  dobrovolnický  sektor,  nezávislý  sektor  nebo  sociální  ekonomika)25 se  v  době 

narůstající ekonomické krize skloňuje snad ve všech pádech. Jeho definice už ovšem tak 

jednoznačná  není,  což  je  dáno  především  tím,  že  v  průběhu  času   prošla  mnohými 

konceptuálními  i  významovými  změnami.  Spolu  s  pojmem  „demokracie“  patří  k 

nejstarším  a  nejčastějším  tématům  politické  filosofie  sahající  až  do  časů  antických 

velikánů.26 Předmětem  odborných  diskuzí  tak  mimo  jiné  zůstává  také  její  současné 

vymezení. V zásadě jde však vždy o jakýsi vztah mezi „demokracií, soukromou sférou, 

veřejnou sférou, trhem a občanem.“27 

24 STRNADOVÁ, Lenka. Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Vyd. 1. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 372 s. ISBN 978-807-3800-819. 

25 SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: 
Portál, 2010, 372 s. ISBN 978-807-3676-810. 

26 STRNADOVÁ, Lenka. Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Vyd. 1. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 372 s. ISBN 978-807-3800-819. 

27 Blafková, Martina. Občanská společnost: Spory mezi generalisty, maximalisty a minimalisty [online]. E-
polis.cz, 25. únor 2008. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/politicke-
teorie/233-obcanska-spolecnost-spory-mezi-generalisty-maximalisty-a-minimalisty.html>. ISSN 1801-
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Ačkoliv  má  každá  země svou specifickou  tvář  občanské  společnosti,  vždy  se  jedná  o 

dobrovolná sdružení jejích občanů, mající před sebou určitý cíl. Přestože zde velkou roli 

hraje  i  pluralita  a  pestrost  jednotlivých národů či  kultur,  průsečík  zde tvoří  především 

legální dosažení cílů, které by neomezovaly osobní, politická nebo jiná občanská práva. 

Sdružení také neusilují o jakýkoliv soukromý zisk či účast v politických stranách.28 

V  době  nastupující  krize  se  setkáváme  s  čím  dá  větším  nesouhlasem  občanů  okolo 

nastávající  situace  a  to  nejen  v  ČR.  Výrazný  propad  pak  celosvětově  zaznamenávají 

zejména střední a nižší třídy obyvatel. Globalizace činí z nynějšího pojmu „střední třída“ 

pomalu minulost, a mnozí se až diví, jak to, že se tak prozatím nestalo.29 

Dříve,  než  však  přistoupím  k  samotnému  rozboru  konceptu  OS,  v  krátkosti  se  budu 

věnovat  kapitole  o  jejím  vzniku  a  vývoji  na  pomezí  historických  souvislostí,  které 

rozhodně nelze opomenout. 

2.2. Vznik a vývoj

Popsat celý vývoj OS od počátku je v rámci jedné kapitoly samozřejmě nemožné, nicméně 

hlavní proudy, zejména v rozmezí evropských dějin (neboť výsledek jejich převratných 

události  znamenal  také  nezanedbatelné  změny  mimo  náš  kontinent)30alespoň  shrnu  v 

několika základních meznících. 

Kořeny vzniku lze nalézt již v dávných dobách starověkého Řecka a Říma. Tehdy poprvé 

se  totiž  občan  dostal  do  středu  zájmu.31 V  souvislosti  s  tím  uvedu  jednoho  z 

nejvýznamnějších filosofů té doby, Aristotela,  který mimo jiné popisuje občanství jako 

aktivní účast na veřejném dění. Vzájemnou občanskou spolupráci a roli občana ve státě 

pak přirovnává na příkladu námořníků při plavbě. Každý z nich sice vykonává jinou práci, 

více  či  méně  podstatnou,  cíl  však  mají  totožný,  totiž  v  pořádku  doplout  na  pevninu. 

1438.
28 SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: 

Portál, 2010, 372 s. ISBN 978-807-3676-810. 
29 VEČERNÍK, Jiří. Střední vrstvy v české společnosti a výzkumu: mizející nebo zapomenuté?. Lidé města 

[online]. 2010, 12-2010-3 [cit. 2014-02-04]. Dostupné z: http://www.lidemesta.cz/archiv/cisla/12-2010-
3/stredni-vrstvy-v-ceske-spolecnosti-a-vyzkumu-mizejici,-nebo-zapomenute.html 

30 SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: 
Portál, 2010, 372 s. ISBN 978-807-3676-810. 

31 STRNADOVÁ, Lenka. Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Vyd. 1. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 372 s. ISBN 978-807-3800-819. 
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Občanská společnost funguje na podobné bázi, kde občané fungují a jednají různě, avšak 

všichni usilují o totéž – tedy o dobrý a kvalitně naplněný způsob života.32 Aristotelův ideál 

lidského společenství antické  polis,  tzv. koinōnia politikē, vycházel z realizace podstaty 

člověka, kde by o věcech veřejných i politických rozhodovala přímá volba občana.33

Nástup středověku znamenal  pro OS opětovný úpadek.  Jak známe z  dějin,  poddanský 

systém, křesťanství, feudalismus a silná hierarchie odsunuly práva občanů  zpět do pozadí 

a  běžní  obyvatelé  stáli  mimo  jakékoliv  politické  dění,  zcela  podřízeni  svému 

panovníkovi.34

Změna k lepšímu nastává zhruba v 17. století, kdy se znovu objevují teorie vymezující 

vztah mezi jedincem a státem. Tento rozvoj se ke svému vrcholu přiblížil teprve na konci 

18.století.  Tzv.  Velká  francouzská  buržoazní  revoluce  v  letech  1789-1799  znamenala 

absolutní převrat, co se svobody a rovnosti občanů týče. Přidružilo se zavádění volného 

obchodu, postupný rozvoj kapitalismu (označuje se termínem klasický či manchesterský 

liberalismus) a změny ve společnosti, kdy se rozvíjelo svobodné podnikání, směřovalo k 

postupné přeměně struktur společenských tříd. 

V  19.  století  následoval  další  úpadek  OS.  Industrializace  s  sebou  přinášela  početnou 

skupinu nemajetné vrstvy dělnického obyvatelstva, chybělo sociální zabezpečení a chudí 

obyvatelé se tak neměli kde uchytit. 

Postupně se myšlenka o obnovu OS znovu objevuje až ve 20. století, přičiněním takových 

autorů,  jako  jsou  Hannah  Arendt,  Karl  L.  Popper,  John  Rawls  a  nakonec  i  tzv. 

Frankfurtská škola. Opravdový zlom pak nastal v 80. a 90. letech v souvislosti s pádem 

Sovětského  svazu.  Zejména  hnutí  Solidarita,  které  se  obrovským  podílem  zasadilo  o 

ukončení komunismu v Polsku a inspirovalo tak i mnohé další, čímž se se OS stala obecně 

uznávaným  protivníkem  státu  a  od  dob  starověkého  Řecka  a  Říma  znovu  objevenou 

vstupní branou k demokratismu.35

32 CARDAL, Roman. Politické režimy podle Aristotela – Díl I. - Distance. In: Distance - revue pro kritické  
myšlení [online]. 2011 [cit. 2014-02-16]. Dostupné z: http://www.distance.cz/rocnik-2011/1-cislo/77-
rocnik-2011/1-cislo/1214-politicke-rezimy-podle-aristotela-dil-i 

33 STRNADOVÁ, Lenka. Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Vyd. 1. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 372 s. ISBN 978-807-3800-819.

34 Tamtéž
35 STRNADOVÁ, Lenka. Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Vyd. 1. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 372 s. ISBN 978-807-3800-819. 
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Nyní se nacházíme v 21. století, v době, kdy je OS stále na svém vzestupu nebo alespoň si  

udržuje své nepostradatelné působení. Nejen u nás, ale i všude po světě se formují nová a 

nová sdružení, spolky, hnutí a skupiny obyvatel, kterým jejich osud a budoucnost jejich 

okolí není lhostejný. 

2.3. Koncept

V následující  části  se pokusím nastínit  koncept  OS, i  když jít  do jeho hlubší  podstaty 

(stejně jako v případě jejího vývoje) by vydalo minimálně na několik publikací,  neboť 

množství pohledů na něj je vskutku nepřeberné. 

Ten první, základní, kámen je téměř pokaždé totožný. Již od zmíněného starověku mají 

občané  potřebu  účastnit  se  veřejného  dění,  jakmile  se  situace  v  jejich  okolí  nevyvíjí 

správným směrem. Na začátku všeho tedy klíčí touha po změně, která  záhy přerůstá v 

občanskou participaci, ať už aktivní, či minimálně pasivní. 

Nemusí  jít  nutně o změnu celé  společnosti  či  vyřešení  dané problematiky,  někdy stačí 

pouze  poukázat  či  nastínit  to,  co  občanská  majorita  přehlíží,  nevnímá  či  pro  co 

nedisponuje dostatkem informací. Účastníci, neboli aktivisté, nalézají a předkládají sporné 

otázky, čímž mohou ovlivnit veřejné politické mínění současné situace.36

OS proto bývá (nebo by měla být) jedním ze základních pilířů moderní demokracie. Díky 

ní  totiž  mohou  občané  ovlivnit  nejen  svou  pozici,  ale  i  přítomnost  či  vývoj  samotné 

společnosti.37 Je  potřeba,  aby  se  občan  cítil  bezpečně  a  aby  mohl  svobodně  jednat  a 

rozhodovat  se.  Je  to  dáno především potřebou po vlastní  identitě,  která  mu,  pokud je 

naplněna, umožňuje fungovat v rámci obecnějších rovin morálních hodnot společnosti. OS 

je  výrazem pospolitosti  i  solidarity,  často  se  zde  objevuje  altruistický  zájem o  druhé. 

Dalšími typickými znaky jsou pak nízká úroveň hierarchie a pluralita veřejného sektoru.38

36 FLAM, Edited by Helena. Pink, purple, green: women's, religious, environmental and gay/lesbian  
movements in Central Europe today. Boulder, Colo: East European Monographs. ISBN 978-088-0334-
754

37 POPPER, Karl R. Otevřená společnost a její nepřátelé. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou 
kulturu a politiku, 1994, 354 s. Oikúmené. ISBN 80-852-4153-6. 

38 STRNADOVÁ, Lenka. Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Vyd. 1. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 372 s. ISBN 978-807-3800-819. 
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Zde  je  ovšem třeba  poznamenat,  že  ne  všechny  dílčí  složky  OS jsou  takto  pozitivní. 

Existují  sdružení a hnutí xenofobní, netolerantní či protidemokratické.39 Tento poznatek 

považuji za důležitý především z toho důvodu, že na OS je potřeba nahlížet i z kritického 

hlediska, přemýšlet o cílech jednotlivých uskupení, ne jen slepě přijímat, co nabízejí. Pod 

líbivým povrchem se totiž  mnohdy mohou nalézat  názory,  které  jsou na  první  pohled 

velice nenápadné, s pozitivní změnou ve společnosti však mají pramálo společného.

Z uvedených informací vyplývá, že občanskou společnost z hlediska konceptu, podobně 

jako její definice, nemůžeme považovat za jednotný, jasně definovaný celek. Na druhou 

stranu, ačkoliv různí autoři přistupují ke konceptu OS odlišně, komparace jejich definic 

jasně ukazuje, že základní linie zůstávají stejné, či přinejmenším podobné (Kaldor, Müller, 

Walzer, Edwards, Alexander).40 Pomocí té nejjednodušší metafory bychom tedy mohli OS 

definovat jako něco, co vyplňuje prázdné místo tam, kde nejsou přítomny jiné systémy, 

kde nezasahuje (nebo není s to zasahovat) stát. 

Co OS znamená pro lidstvo,v rámci etiky a širších důsledků pro celou společnost, nastíním 

v následujících kapitole.

2.4. Etické otázky a důsledky pro společnost

Na začátku je určitě dobré vymezit si v krátkosti několik pojmů, kterých se tato samostatná 

kapitola  týká.  Začněme  s  etikou.  Akademický  slovník41 tento  termín  vysvětluje  jako 

„nauku o mravnosti, o původu a podstatě morálního vědomí a jednání.“ Etické je pak vše 

„vyhovující  požadavkům etiky, mravnosti“ a  morální je někdo nebo něco, co „hodnotě 

obětuje všechny ostatní hodnoty.“ 

39 SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: 
Portál, 2010, 372 s. ISBN 978-807-3676-810. 

40 STRNADOVÁ, Lenka. Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Vyd. 1. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 372 s. ISBN 978-807-3800-819. 

41 Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1351-2. 
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Etika je v podstatě studiem lidského chování. Lidé si pokládají otázky, co je dobré a co 

naopak špatné, jak se v určitých situacích zachovat, hledají účel života a základní hodnoty, 

které by vedly k obecné spravedlnosti a štěstí.  Tím vším se etika zabývá.42

V kapitole o konceptu OS jsem mezi typické znaky OS jmenovala mimo jiné solidaritu a 

altruismus. Čím jiným jsou tyto dva pojmy, než přinesenou obětí, jež někdo vyjadřuje svou 

pospolitost a pochopení pro druhé? Nezajistí si tím živobytí ani lepší postavení. Přináší mu 

to však pocit, že v rámci jednoho lidského života napomohl k něčemu, co zde může zůstat 

i poté, co on sám už tady nebude, a také naději, že i v dnešním světě kapitalismu se lze 

vůči  materiálním  hodnotám  společnosti  zcela  zásadním  (a  inspirujícím)  způsobem 

vymezit.

Jedním z  dalších  znaků  OS je  menší  forma  hierarchie  uvnitř  jednotlivých  organizací. 

Členové  jsou  si  sobě  rovni,  rozhodnutí  činí  na  základě  konsensu  a  tolerance  je  zde 

důležitým prvkem. To vše jedince motivuje  k aktivitě, avšak i ta má své určité hranice 

díky obecným hodnotám, které z etického naladění skupiny vyplývají. Participanti se učí 

principům skupinového rozhodování, diskuzi, mají možnost aktivně se podílet na chodu 

OS a poznávají tak demokracii z přímého pohledu účastníka.43

Důsledky pro společnost se pak odvíjí nejen od těchto etických zásad, jako jsou solidarita, 

tolerance  a  rovnost  uvnitř  jednotlivých  skupin.  Tyto  nabyté  zkušenosti  se  mnohdy 

přelévají  dál,  ať  už  skrze  členy  či  vynaložené  aktivity,  a  OS  tak  dokáže  mobilizovat 

občany ve svém širším okolí, kteří se sice aktivně nezapojují, nicméně se stávají alespoň 

sympatizanty. Z toho lze usuzovat, že aktivní základna OS by mohla být jen částí ledovce, 

kterou společnost vnímá na základě jejich aktivit, nicméně celek jako takový odkazuje na 

mnohem širší pole působnosti. 

Jako příklad  uvedu ostravský kolektiv  FNB,  kdy aktivní  část  (vaření,  rozdávání  jídla, 

shánění finančních prostředků) sestává ze zhruba 10 lidí.  Jsou tady však další,  kteří  se 

zapojují  nepřímo,  ať  už  přispěním finančním,  materiálním  (oblečení,  deky,  kuchyňské 

nádobí)  či  propagačním  (roznos  letáků,  internet).  Takových  mohou  být  až  desítky  a 

kdykoliv se mohou přidat plnohodnotně ke kolektivu. Těží z toho nejen „cílová skupina“ 

42 THOMPSON, Mel. Přehled etiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-717-8806-6. 
43 STRNADOVÁ, Lenka. Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Vyd. 1. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 372 s. ISBN 978-807-3800-819. 
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na nádraží,  nýbrž tvoří  se  i  nové vztahy ve  společnosti,  probíhají  diskuze  (pozitivní  i 

kritické)  a  myšlenka se šíří  dál.  Důsledky pro společnost  jsou pak v takovém případě 

nedozírné.

2.5. Organizační struktura

Po kapitolách  pojednávajících  zejména  o  všeobecném pojetí  OS se  nyní  dostávám ke 

konkrétnějším termínům, tedy tím, z čeho vlastně se výše zmiňovaná OS skládá a jaké jsou 

funkce jejich dílčích celků. Opět jde o téma vcelku obsáhlé, ale pokusím se nastínit pár 

základních  subjektů,  které  jsou  buďto  přímo  organizacemi  OS  nebo  alespoň  jejich 

součástí.  Ovšem i zde je třeba mít na paměti,  že rozdělení  se v různých publikacích a 

především pak v jednotlivých zemích mohou lišit. 

2.5.1. Základní rozdělení

V zásadě lze ale OS rozdělit na dva hlavní proudy - organizovanou a neorganizovanou 

část.  Toto rozdělení se řídí strukturálně-operacionální definicí o organizované občanské 

společnosti,  zavedenou  profesory  sociologie  Lesterem M.  Salamonem a  Helmutem K. 

Anheirem. dle které by organizace OS měla splňovat těchto pět znaků: 

− organizovanost  (objekt  by  měl  být  zřízen  jako právnická  osoba či  mít  alespoň 

pevnou organizační strukturu)

− soukromý charakter a nezávislost na státu

− zásada nerozdělování zisku  (organizace může získat finance, ale musí je užít ve 

prospěch své činnosti)

− samosprávnost (subjekt řídí sám sebe)

− dobrovolnost. 

Ty, které tuto definici naplňují a se kterými se lze nejčastěji setkat také v praxi, jsou:44

44 SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: 
Portál, 2010, 372 s. ISBN 978-807-3676-810. 
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a) organizace občanské společnosti

b) občanské organizace

c) neziskové organizace

d) organizace nezaměřené na zisk (známé spíše jako nonprofit)

e) nevládní organizace

f) nestátní organizace

g) nestátní neziskové organizace. 

Definice  přesto  není  až  tak  bezchybná,  neboť  mnohé  případy  nejsou  jednoznačné  a 

vyskytují se i mnohé případy na pomezí. Mohou zde být i uskupení, která se v některých 

bodech prokazatelně liší, nicméně k OS i přesto patří:

h) organizace sociálních hnutí

i) komunitní organizace

j) organizace založené na víře (církevní)

k) charitativní organizace

l) humanitární organizace

m) zdola (spontánně vznikající) organizace

n) sociální podniky.

Tolik k nejznámějšímu rozdělení.  Samozřejmě existují  i  další  členění,  např.  z hlediska 

členství, typu činnosti či prospěšnosti, to však pro tuto kapitolu není natolik podstatné. Pro 

lepší  pochopení  se  proto  nyní  zaměřím  přímo  na  ČR,  kde  se  dostanu  k  jednotlivým 

subjektům a uvedením definice v praxi. 

2.5.2. Praxe v ČR

Občanský sektor v ČR je spíše smíšeným typem, na něhož působí různé sociální vlivy, 

utvářené  po  léta  vývoje  zdejších  režimů  a  vlád45.  Skládá  se  zejména  z  nestátních 
45 SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: 

Portál, 2010, 372 s. ISBN 978-807-3676-810. 
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neziskových organizací  (NNO),  politické  strany a hnutí,  zájmová sdružení  právnických  

osob, církevní  organizace,  profesní organizace či  komory,  jiné komory,  veřejné vysoké  

školy,  školské právnické  osoby i  honební  společenstva.  NNO, tedy organizovaná česká 

společnost, zahrnuje přes 90% tohoto celku a dále se dělí do pěti kategorií:46

− občanská sdružení

− obecně prospěšné společnosti

− nadace, nadační fondy

− církevní právnické osoby

− odbory

Jejich počet se roku 1989 neustále navyšuje, zatímco v roce 1990 figurovalo na našem 

území okolo 3800 organizací, tři roky později už znamenaly šestinásobek. V současnosti 

česká organizovaná OS čítá okolo 75 000 organizací, jejichž počet se od roku 2002 nijak 

závratně  nenavyšuje.  Toto  číslo  ovšem  zahrnuje  pouze  část  splňující  univerzální 

strukturálně-operacionální definici. Spolu s neorganizovanou OS by toto číslo bylo logicky 

větší, z praktického hlediska jsou však tyto údaje nedohledatelné. Organizace, které tuto 

definici nesplňují, nicméně do OS patří, jsou:

− občanské iniciativy nesplňují podmínku organizovanosti, nicméně jejich činnost je 

ve všech dalších ohledech  právem řadí mezi OS.

− divadla,  školy  a  další  subjekty  vedené  jako  příspěvkové  organizace  nejsou 

samostatné, nýbrž vedené státem či územní samosprávou

− politické strany se zařazují mezi tzv. hraniční případy. Sice splňují všech pět bodů 

definice, ale jsou natolik úzce propojeny se státem, že se spíše řadí mezi politickou 

společnost, což je jakási přechodná oblast mezi občanským a veřejným sektorem

− lékařská, advokátní, notářská, hospodářské, agrární a další profesní komory jsou 

zřizovány státem, opět zde tedy není splněna podmínka samostatnosti, u některých 

navíc i dobrovolnosti

46 Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v České republice za rok 2012. In: Index udržitelného 
rozvoje občanského sektoru v České republice za r ok 2012 [online]. 2013 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: 
http://www.neziskovky.cz/sdata/CzechRepublic_CSOSI_2012_532.pdf 
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− společnosti s ručením omezením a akciové společnosti (obchodní společnosti) jsou 

zřizovány zejména za účelem zisku, nicméně mohou se vyskytnou i takové, které 

vlastní  rozhodnutím  zisk  nerozdělují.  Ze  zákona  tedy  podmínku  nesplňují, 

jednotlivé organizace na operacionální úrovni tuto podmínku splňovat mohou.

− družstva jsou  dalším  hraničním  případem,  podmínku  nesplňují  z  podobného 

důvodu  jako  obchodní  společnosti,  tentokrát  se  však  zařazují  spíše  do  sociální 

ekonomiky

2.5.3. Rozdělení dle Šamalíka

Poněkud jinak OS rozděluje Šamalík, jehož typologie je sice méně obsáhlá, nicméně i tak 

dostačující a především výstižná. Sestává ze šesti skupin a jejich následného popisu:47

a) odbory – skládají se ze zaměstnanců určitého podniku, jejich zástupci vyjednávají lepší 

pracovní či mzdové podmínky

b)  zájmové asociace a profesní sdružení – podobné odborům, ale nelze je k nim řadit, 

neboť  spíše  sdružují  příslušníky  nějakého  povolání.  Řadí  se  k  nim  středostavovští 

podnikatelé  (lékaři,  advokáti..)  nebo  státní  zaměstnanci  (učitelé).  Patří  sem i  zájmové 

svazy profesního spektra (makléři). 

c) jednoúčelové organizace – zde najdeme nejrůznější zástupce přesně vymezených zájmů 

občanů,  jako  např.  zrušení  trestu  smrti,  zákaz  alkoholu,  používání  zbraní,  prosazení 

emancipace, rovnoprávnosti národů...

d)  skupiny prosazující určitý veřejný zájem – je zde patrná určitá kolektivní hodnota, po 

jejím případném dosažení pro členy této skupiny (většinou střední vrstvy) neplyne žádná 

přímá  výhoda,  neboť  hlavním  cílem  je  zde  obecný  zájem  a  blaho.  K  nárůstu  těchto 

organizací došlo zejména během války ve Vietnamu a za léta existence se rozšířil také 

rozsah  působnosti.  Skupiny  se  soustředí  na  aktuální  problémy,  jako  např.  ochrana 

životního prostředí,  kampaně proti  atomovým elektrárnám (události  kolem demonstrací 

jedné ze skupin vedly i k úplně prvnímu kolektivu FNB- pozn.), odstranění diskriminace a 

jim  podobné.  Co  se  politiky  týče,  volí  většinou  kandidáty,  kteří  nejsou  závislí  na 
47 ŠAMALÍK, František. Občanská společnost v moderním státě. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1995, 279 s. 
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mocenských silách a požadují politickou decentralizaci i demokratizaci. Pro svou činnost 

shánějí finanční prostředky a také se neváhají obrátit na soud, je-li potřeba. Jednak tak 

mohou prosadit své právo a jednak upoutat pozornost veřejnosti.

e) ideologické skupiny – podobné předchozímu. Taktéž usilují o občanská a lidská práva, 

ale svých cílů dosahují  spíše pomocí tradičních zájmových svazů (včetně lobbistických 

metod)48 a účasti na volebních kampaních. Mezi těmito skupinami nacházíme jak levici, 

tak  také  pravici  (konzervativce)  a  u  obou  stran  lze  zaznamenat  převládající  politiku 

resentimentu.

f)  intergovernmental  lobbying  organizations  (mezivládní  lobby) –  veřejné  právo 

zprostředkované  politickými  korporacemi,  rozšířené  spíše  v  USA  než  Evropě,  kde  v 

důsledku  parlamentního  způsobu  vlády  převažuje  spíše  neokorporativismus (sociálně-

ekonomické partnerství). Základem je spolupráce mezi prací, státem a kapitálem.

2.5.4. Neformální participace

    Je potřeba se zmínit také o neformální účasti v OS, která zahrnuje tedy všechny ostatní 

participace ve skupinách, které nejsou vedeny jako organizovaná občanská společnost. Zde 

je mnohem těžší zmapovat situaci, neboť se může jednat o vše, např. účast na demonstraci 

či  podepsání  petice.  Objevují  se  zde  různé  občanské  sebeorganizace,  enviromentální  

organizace,  nezávislé  občanské  iniciativy,  radikální  levicové  organizace (anarchisté, 

antiglobalizační  uskupení,  trockistické  a  komunistické  skupiny,  humanistické  skupiny) 

náboženské  organizace,  nacionalistické  a  pravicové  organizace,  jiné  nové  organizace 

(feministické skupiny a organizace obhajující práva žen, etnických menšin, postižených 

osob,  homosexuálů,  mírové  skupiny)  a  další (organizace  poskytující  sociální  služby, 

kulturní, volnočasové a sportovní aktivity, nevládní organizace).49

48 „lobby“ - z angl. parlamentní hala,  snaha zájmových skupin získat vliv na klíčová místa v procesu 
rozhodování

49 CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: sociální hnutí a občanská společnost v období  
transformace a evropeizace. 1.vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008, 187 
s. Politologická řada, 28. ISBN 978-807-3251-680. 
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2.6. Přínos iniciativy FNB pro praxi v sociální práci

Z historie, principů a dalších informací o OS vyplývá, že FNB není typickým příkladem 

sociální  organizace  či  práce,  jako  spíše  politickou  platformou,  přesto  se  aktivity  této 

iniciativy dají se sociální prací dobře propojit. Svou roli zde sehrává několik důležitých 

faktorů zjištěných zhruba dvouletým pozorováním kolektivu v Ostravě, tedy městě, kde 

žiji. 

Strávníci pravidelného rozdávání si často (především v počátku) myslí, že činnost FNB je 

zaštiťována nějakou třetí stranou, tedy že se jedná o terénní výjezd několika sociálních 

pracovníků  či  členů  charity.  Je  potřeba  jim  tuto  mylnou  představu  vyvrátit.  Členové 

iniciativy se totiž často setkávají nejen s vděkem, ale i stížnostmi ohledně množství jídla 

(pokud je méně), či kvality (kde je maso?). Často nevědí, že iniciativa si vše organizuje a 

shání  většinou  sama  ve  svém  volném  čase.  Když  se  o  této  skutečnosti  dozví,  jsou 

mnohokrát překvapeni a diví se, že dnes někdo ještě dělá něco zadarmo. Přestávají brát 

členy iniciativy jako „sociálku“ nebo „jeptišky“ a považují je za sebe rovné. Nejsou pro ně 

„klienti“,  ale  spíše  známí,  kteří  se  s  nimi  setkávají  i  v  dešti  či  na  mraze.  Pravidelné 

setkávání a bezprostřednost umožňuje tyto vztahy rozvíjet a právě zde by možná ke slovu 

mohla přijít také samotná nezbytná sociální pomoc.

Mimo poptávky po oblečení, botách a spacácích se totiž někdy vyskytují také dotazy (či 

mezi strávníky probíhají diskuze) ohledně zdravotního ošetření, sociálních dávek, ztráty 

dokladů a podobně. Spousta z nich má ale ostych se na takové záležitosti zeptat či chybí 

dostatek komunikace i ze strany iniciativy, proto zůstávají tyto problémy neřešeny. Pokud 

by ve skupině byl někdo schopný se strávníky navázat bližší spolupráci (návštěva úřadu, 

pomoc při vyřizování) či by alespoň probíhala distribuce kontaktů ohledně možností, kde 

tyto problémy vyřešit, mohlo by to pro sociální práci znamenat nemalý přínos. 

Posledním  pak  zůstává  fakt,  že  pravidelným  setkáváním  se  u  jídla  mají  (většinou) 

bezdomovci,  ale  i  další  příchozí  (mladí  lidé,  sociálně  slabí,  závislí),  možnost  se  svým 

způsobem socializovat, navázat nové kontakty a mít alespoň na chvíli pocit rovnocennosti 

s okolním světem. Nezřídka se již mnozí z nich znají mezi sebou a mají tak větší rozhled a 

ponětí o životě či problémech těch, co se na FNB dlouho neukázali či doposud nepřišli, 

pomoc však potřebují.
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3.EMPIRICKÁ ČÁST

Svůj výzkum jsem provedla kvalitativní formou, neboť hlavní výzkumná otázka se zabývá 

motivací jednotlivých členů v rámci ČR (tedy co je k jejich působení v iniciativě vede) a v 

neposlední  řadě  také  dalšími  okolnostmi,  které  s  aktivitou  souvisí  a  doposud  nebyly 

zmapovány.  Tohoto  hloubkového  nákresu  a  podstaty  jevu  bychom  kvantitativním 

způsobem s největší  pravděpodobností  docílit  nemohli,  neboť ten především testuje  již 

zavedené teorie a hypotézy, zatímco v této práci je cílové tuto teorii teprve objevit.50

Výzkum  probíhal  pomocí  polo-strukturovaného  otevřeného  dotazníku  zaslaného  všem 

českým kolektivům FNB. V plánu bylo získat nejméně 20 respondentů.

3.1. Cíl výzkumu

Hlavní výzkumná otázka,  jak již bylo řečeno, si klade za cíl  zjistit  motivaci členů pro 

působení v této iniciativě. Jakým způsobem se k ní dostali a co je hnacím motorem jejich 

participace? Závěr by pak měl obsahovat nejen nalezenou odpověď, ale také další faktory 

ovlivňující chod a smýšlení jedinců jednotlivých lokálních kolektivů FNB. Neboť nejen 

samotná motivace, ale také cenné poznatky, zkušenosti a návrhy z různých lokalit mohou 

pomoci definovat současný rozměr české FNB scény, podobně jako její budoucnost. 

3.2. Metoda zakotvené teorie

Pro svůj výzkum jsem zvolila zmíněnou kvalitativní metodu, konkrétně pak metodu tzv. 

zakotvené teorie (Grounded Theory), vyvinutou Glaserem a Straussem v 70.letech 20.stol. 

Na počátku je potřeba zmínit, že zakotvená teorie není teorie jako taková, nýbrž se jedná o 

jakousi formulaci  teorie,  jež vyplyne teprve na základě výzkumného procesu. Hlavním 

cílem této  metody je  pomocí  indukce  získaných dat  vytvářet  teorii  novou,  prozatímně 

ověřenou, která odpovídá zkoumané oblasti a vysvětluje ji. To však ještě neznamená, že se 

nejedná  o  „dobrou“  vědu.  Zcela  nesporně  zde  figuruje  validita,  soulad  mezi  teorií  a 

50 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-
736-7040-2. 
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pozorováním, zobecnitelnost, reprodukovanost, přesnost, kritičnost a ověřitelnost. Teorie 

by  měla  být  srozumitelná,  obsažná  a  smysluplná  jak  pro  ty,  co  se  jí  budou  nějakým 

způsobem věnovat, tak i pro „zkoumané“ jedince, neboť se dotýká reality a konkrétních 

lidských jedinců.51

V praxi se metoda vyznačuje nejprve systematickým sbíráním dat o jevu, který chceme 

zkoumat. Ty probíhají zejména formou rozhovorů (narativní, strukturovaný s otevřenými 

otázkami, neformální, fenomenologický atd) s jednotlivými účastníky, skupinovou diskuzí, 

dotazníků s otevřenými otázkami a další.52 Pro daný výzkum se mi jako nejschůdnější jevil 

právě zmíněný dotazníkový postup, jemuž se podrobněji budu věnovat hned v následující 

kapitole.

Následuje  analýza  sesbíraných  informací,  které  probíhá  pomocí  kódování  (otevřené, 

axiální,  selektivní),  které  může,  ale  také  nemusí  probíhat  odděleně.  Začíná  se  vždy 

otevřeným kódováním. Kódování je nejdůležitější částí metody a pokračuje až do doby, 

kdy nastává tzv. teoretická saturace – nevystupují žádné nové poznatky. Poté lze přistoupit 

k samotným výsledkům výzkumu, interpretaci a závěru.53

3.3. Respondenti a sběr dat

Nyní již přistoupím k popisu vlastního výzkumu. Po výběru tématu, kdy jsem se rozhodla 

psát o iniciativě FNB, následovalo zaměření na ČR a výzkumná otázka, jež si klade za cíl 

zjistit motivaci jednotlivých členů. 

Výběr  respondentů  byl  poměrně  jednoduchý,  neboť  českých  měst,  kde  tyto  kolektivy 

působí, není mnoho. Kontaktovala jsem je pomocí emailu54, vyjma jednoho, který se na 

uvedených stránkách nevyskytuje, ale s jehož členy se znám osobně. Proto existuje reálná 

možnost, že takových kolektivů existuje víc, tato informace však není v dohledné době 

dohledatelná a pro výzkum v ČR tak podstatná. 

51 STRAUSS, Anselm. Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie Přel.  
S. Ježek. 1.vyd. Boskovice: Albert, 1999, 407 s. ISBN 80-858-3460-X. 

52 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-
736-7040-2. 

53 Tamtéž
54 Food Not Bombs. Food Not Bombs [online]. 2014 [cit. 2014-03-12]. Dostupné z: http://food-not-

bombs.cz/ 
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Nejprve  probíhalo  pozorování  aktivit  ostravského kolektivu,  jedná  se  o  leden  2012 až 

březen 2014, kdy jsem se postupně seznamovala s principy a myšlenkami iniciativy. Na 

tomto základě jsem poté vyhotovila polo-strukturovaný otevřený dotazník. Ten jsem po 

pilotních získaných odpovědích poupravila a doplnila o pár otázek.

Samotný  celorepublikový  výzkum v podobě  odesílání  a  získávání  těchto  dotazníků  se 

odehrál v rozmezí prosinec 2013-březen 2014. Kolektivům jsem zaslala zprávu s žádostí o 

pomoci  při  výzkumu, kde jsem přiložila  zmíněný dotazník.  Jejich úkolem bylo ve své 

skupině najít minimálně 1-2  členy, kteří by byli ochotni se výzkumu účastnit a popsat 

jejich  motivaci  pro  fungování  v  iniciativě.  Mohli  si  zvolit  jakýkoliv  slohový  útvar  a 

přiložené  otázky  sloužily  spíše  pro  inspiraci.  Přesto  jsou  získané  informace  téměř 

výhradně odpovědi na tyto otázky, což v konečném důsledku (z hlediska analýzy) není 

vůbec negativní. Dotazník vypadal takto:

1) Co tě motivuje k působení v iniciativě Food not Bombs?

2) Jak a kdy ses k této činnosti dostal/a,  jaký máš na ni názor a chtěl/a by ses jí  

věnovat i nadále? 

3) V čem shledáváš její přínos, případně jak vidíš budoucnost samotné iniciativy? 

4) Pozoruješ nějaké změny (ať už sám/a na sobě, ostatních členech FNB či strávníků)  

během působení ve FNB?

5) Mají příchozí lidé i jiné požadavky, než je jídlo (případně oblečení?) Pokud ano,  

jaké?

6) Dalo  by  se  něco  vylepšit,  pozměnit  (obecně/ve  vaší  lokální  skupině)  či  

zaznamenáváš i nějaká negativa?

7) Jaké jsou tvé další osobní zkušenosti a postřehy?

Komunikace s  jednotlivými městy nebyla vždy snadná, odpovědi nepřicházely,  některé 

jsem musela kontaktovat vícekrát a jiným psát skrze okruh známých, kteří byli s danou 

skupinou více v kontaktu. Nakonec se mi však z 12 kontaktovaných měst podařilo získat 

celkem  22  odpovědí.  Jedno  město  bohužel  ve  výzkumu  nefiguruje,  neboť  se  mi  s 
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kolektivem nepodařil navázat jakýkoliv kontakt. Nejvíce odpovědí zcela logicky pochází z 

Ostravy, neboť zde jsem měla možnost na členy „apelovat“ osobně.

3.4. Analýza dat

Po  získání  potřebných  informací  následovala  analýza.  Metodu  zakotvené  teorie  jsem 

popsala již výše, takže přejdu rovnou k popisu kódování. Každé odpovědi jednotlivých 

měst byl přidělen speciální kód, což je počáteční písmeno a číslo. Tyto kódy jsem zavedla 

také z principu anonymity, který jsem respondentům v emailech zaručila. 

Město Kódy Počet odpovědí

Brno B1, B2, B3 3

Děčín D1 1

Frýdek-Místek F1, F2, F3 3

Jihlava J1 1

Karlovy Vary KV1 1

Kolín - -

Liberec L1, L2, L3 3

Olomouc OL1 1

Ostrava O1, O2, O3, O4, O5 5

Plzeň PL1, PL2, PL3 3

Praha PR1 1

Ústí nad Labem U1 1

3.4.1. Otevřené kódování

Po  tomto  základním  rozdělení  jsem  si  vše  vytiskla  a  začala  s  prvním,  otevřeným 

kódováním. To jsem provedla tak, že jsem si v průběhu čtení tabulkově zaznamenávala 

všechny pojmy, které se nějakým způsobem mohly vztahovat k tématu. Mnohé z nich se 

samozřejmě opakovaly, tam jsem jen do příslušných kolonek přidávala čárky. Postupně se 

začaly vynořovat určité souvislosti a podobnosti, po dokončení jsem tedy mohla začít s 

kódováním selektivním.
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3.4.2. Axiální kódování

Z uvedených pojmů mi postupně vzniklo celkem 7 hlavních kategorií. Osmou kategorii a 

zároveň  hlavní  výzkumnou  otázku  MOTIVACE  jsem  ponechala  zvlášť  a  budu  se  jí 

věnovat v samostatné kapitole :

Kategorie  Klíčová slova

CESTA K FNB Známí, organizace, média...

POLITICKÉ ASPEKTY Mezery v kapitalistické společnosti, 
vegetariánství/veganství, konsensus, 
recyklace potravin...

SOCIÁLNÍ ASPEKTY Setkávání se s lidmi, pomoc potřebným..

ZMĚNA Osobní/ostatní, větší důvěra, víc strávníků, 
ztráta idealismu..

POTŘEBA ZMĚNY Problémy s organizací, v komunikaci, 
setrvačnost, málo členů, větší propagace, 
kontakt s dalšími kolektivy, zlepšení 
získávání zdrojů...

JEN JÍDLO NESTAČÍ Oblečení, právní pomoc, sociální a 
zdravotní požadavky...

BUDOUCNOST Pokračování iniciativy/člena, klesající/ 
stoupající tendence...

Klíčová  slova  naznačují,  že  k  těmto  kategoriím  jsem  postupně  přidávala  jakési 

subkategorie,  které  s  daným tématem nějak  souvisely.  Jedná  se  o  poslední,  selektivní 

kódování.

3.4.3. Selektivní kódování

Každé  kategorii  jsem  nejprve  přiřadila  určitou  barvu  a  poté  přímo  v  dotaznících 

„mapovala“ jednotlivé kategorie. Tím jsem docílila ještě hlubšího porozumění a textové 

rozmanitosti,  na  základě  čehož  vyplynuly  nové,  doposud  přehlédnuté  subkategorie. 

Některé z nich se mohou překrývat či slučovat.
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3.4.4. Kategorie

Kategorie č. 1 : CESTA K FNB

Subkategorie: známí, organizace, média, subkultura

Drtivá většina respondentů se k iniciativě dostala přes své známé či kamarády. Většinou 

už  o  ní  sice  věděli  z  různých  zdrojů,  věnovat  se  jí  však  začali  až  po  bezprostřední 

zkušenosti.

„K FNB jsem se dostal zhruba před 4 lety, kdy jsem se potkal s jedním z vařících. O iniciativě jsem  
věděl už předtím, jen jsem nevěděl, že funguje i v mým městě. No a hned jsem se přidal.“ (J1)

„O FNB kolektivech jsem věděla nebo četla články, prohlášení, …, a znám lidi, kteří dělali FNB  
v mém městě v minulosti. Iniciativa FNB se mi zamlouvala, a proto jsem se zapojila do skupiny,  
která se právě formovala.“ (L3)

„Do styku s členy FNB v Olomouci jsem přišla díky pravidelným veganským večeřím, které se  
konají jednou za měsíc v Galerii U Mloka v centru.“ (OL1)

Někteří z nich kolektivy přímo zakládali:

„O FNB jsem se prvně dozvěděla před několika lety, kdy jsem se náhodně i jednoho vaření  
zúčastnila. Šlo o první FNB skupinu v Děčíně, která však neměla dlouhého trvání a brzy se  
rozpadla. Zhruba před rokem a půl jsme daly hlavy dohromady a řekly si „Proč ne? Čas si  
najdeme, prostředky seženeme, když uděláme nějaký benefit, a navíc si u vaření můžeme i užít  
srandu..“(D1)

„O FNB jsem se dozvěděl před x lety v Praze na Praseti (squat vedle Milady)kde bydleli známí  
kteří se i zapojili. Myšlenka se mi moc líbila, po pár letech sem i v KV našel dost schopných lidí  
ochotných se aktivně zapojit.“ (KV1)

V převážné většině se členové pohybují uvnitř nebo kolem HC/punkové komunity, není to 

však  pravidlem.  Možným  vysvětlením  je,  že  tato  subkultura se  mimo  své  hudební 

projekty  věnuje  otázkám  anarchismu,  ekologie,  lidských  práv,  různým  občanským 

aktivitám atd. a FNB zde má takovou tradici, že se vyskytne jen opravdu málokdo, kdo by 

tom nic nevěděl:

„K FNB jsem se dostal před šesti lety, přes známé , kteří se pohybovali na HC scéně. Dva roky  
nato jsem se stěhoval a v místě nového bydliště jsme s pár soudruhy založili novou lokální skupinu  
FNB. Krom samotného rozdávání pořádáme benefiční koncerty.“ (F1)

„O FNB jsem se dozvěděl zhruba před 4 lety skrze punkovou muziku, už si nepamatuji okolnosti  
nebo co přesně to bylo, ale zřejmě to byl nějaký článek na internetu, nějakém blogu nebo něco  
podobného. Nějakou dobu jsem pak uvažoval, že založím buňku ve svém rodném městě, ale neznal  
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jsem nikoho, kdo by do toho šel se mnou. Trvalo to asi rok, ale nakonec jsem potkal na jednom  
koncertě pár lidí z vedlejšího města, kteří už FNB nějakou dobu dělali, tak jsem se přidal k nim.“ 
(F3)

„Přestože o FNB, díky subkultuře v níž se pohybuji, vím dlouhou dobu, aktivně jsem se FNB ve  
městě v němž žiji (Ostrava) začal věnovat v únoru 2012. Bezdomovců v Ostravě neustále přibývá a  
potřeba aktivit FNB, které se zde ojediněle vyskytovaly kolem let 2008-2009 se stala akutní. Navíc,  
právě v roce 2012 se v Ostravě etablovala skupina lidí schopná tuto iniciativu držet reálně při  
životě a v chodu.“ (O1)

„Dostal jsem se k FNB před vice než deseti lety. Přes subkulturu ve které jsem se pohyboval a  
pohybuju se dodnes. Punk/hardcore.“ (O2)

Jsou však i takoví, kteří se o iniciativě dozví přes nějakou jinou dobrovolnou organizaci, 
či média.

„K FNB jsem se dostala přes Nesehnutí. Někdy v průběhu roku 2010 jsem na internetu sháněla  
informace, kde bych mohla být užitečná, šlo mi o nějaké dobrovolnictví. A dozvěděla jsem se o  
Nesehnutí, jehož činnost mi byla blízká Občas jsem vypomáhala v Nesehnutí v kanceláři, a pak  
jsem se dozvěděla o FNB, jejíž aktivity mi byly nejsympatičtější. Tak jsem u FNB začala a poprvé  
se účastnila rozdávání v prosinci 2010.“ (B1)

„Jsem  aktivistou  FNB  od  roku  2005,  spoluzakládal  jsem  jeden  kolektiv,
dozvěděl jsem se o FNB z anarchistického tisku, tušim Existence...“ (U1)

Kategorie č. 2: POLITICKÉ ASPEKTY

Subkategorie:  mezery  soudobé  společnosti,  vegetariánství/veganství, 

konsensus/nulová hierarchie, recyklace potravin, motivace okolní společnosti

Politické aspekty, zdá se, hrají jednu z hlavních rolí,co se činnosti FNB týče. Bylo to tak 

již od počátku a zůstává dodnes. Vymezují se sice určití jedinci či celé kolektivy, kteří se 

otevřeně hlásí spíše k charitativnímu prvku (ještě o nich bude řeč), nicméně většina se 

kromě podání pomocné ruky shodne především na politických aspektech. Je to kategorie, 

pod  kterou  spadá  mnoho  pojmů,  ty  však  nacházejí  jednoho  společného  jmenovatele: 

mezery soudobé společnosti. 

„Je dobré informovat veřejnost o tom, co děláme a proč to děláme. Současný systém může udělat  

bezdomovce  ze  dne  na  den  z většiny  z nás.  …  I  přesto,  že  v propagaci  iniciativy  poněkud 

zaostáváme, vnímám samotný akt vaření pro lidi bez domova jako politický.“ (D1)

„Naše aktivity jsou redukovány na rozdávání a pořádání koncertů. Otázkou je,  co je možné v  

rámci FNB,  ale nejen ve FNB, ale i v jiných anarchistických iniciativách vůbec dělat a  jaký je  
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konečný cíl  - co největší  počet lidí co bude chodit vařit  nebo co největší  informovanost/osvětu  

veřejnosti  stran  problémů   bezdomovectví,  vegetariánství,  chudoby  anebo  revoluční  změna?  

Anarchistický  aktivismus  má  své  limity  a  nemá  revoluční  potenciál,  alespoň  ne  v  našich  

podmínkách. Myslím si, že subversivní potenciál FNB, alespoň v HC scéně, bývá přeceňován a  

samotné fungování FNB nemůže mít ambice něco změnit. Slouží pouze jako malá náplast na velké  

rány, které má svědomí nelidský systém ve kterém žijeme – kapitalismus. A samotným aktivistům  

dává pocit, že dělají alespoň něco proti němu.“ (F1)

„Hlavním záměrem FNB jakožto celosvětové iniciativy je podle mého názoru upozornit na některé  

problémy v kapitalistické společnosti,  které jsem již stručně zmínil,  a pokusit  se změnit veřejné  

mínění a ve výsledku jednání lidí a vlád (např. změna konzumních návyků nebo snížení podílu  

výdajů na zbrojení ve veřejných rozpočtech států).“ (F3)

„Možnost na základě praktické pomoci potřebným ukazovat nesmyslnost systému založeného na  

maximalizaci  zisku  a  upozorňovat  na  jevy  jako  plýtvání  potravinami,  chudoba,  skrytý  hlad,  

sociální vyloučení, frustrace a atomizace společnosti, vycházející z podstaty kapitalismu.“ (L1)

„Nesouhlasím s neoliberálním pohledem na chudobu jako na selhání jednotlivce, a proto nedělám  

charitu.  Vařím,  a  tím  symbolicky  upozorňuji  na  chudobu,  kterou  vnímám  jako  systémový  

problém.“ (L3)

„Beru to jako svou snahu se nějak občansky angažovat, přestože samotná iniciativa FNB poskytuje  

jen  omezené  prostředky  k plné  míře  angažovanosti.  Nejniternější  pohnutky  vychází  z nutkání  

korigovat  negativní  jevy,  které  sebou přináší  život  v systému  tržního  konzumního  kapitalismu.  

Tento systém vylučuje  ze společnosti ty méně úspěšné, vytváří mezi lidmi sociální rozdíly a vede k  

mnoha  paradoxům,  jejichž  náprava  stála  právě  u  zrodu  této  iniciativy  a  s jejímž  základními  

premisami se plně ztotožňuji. Samotný fakt, že na vývoj a výrobu zbraní se vydává mnohonásobně  

víc prostředků, než na nasycení všech lidí přitom není zdaleka tak na hlavu postavený, jako fakt, že  

jsme schopni produkovat neskutečné množství potravin, jež nejsme schopni spotřebovat a kvůli  

posvátnému konceptu soukromého vlastnictví, pak toto jídlo končí v koši. Z toho důvodu se ve FNB 

Ostrava snažíme, co nejvíce zužitkovat jídlo, které by jinak skončilo na dně popelnic.“ (O1)

„Další smysluplnost  pak vidím ve formě pozitivního protestu proti  stálému a pro mě naprosto  

nesmyslnému investování do zbrojení zatímco roste počet hladovějících, nebo lidí bez domova.“  

(O4)

Jedním  z  principů  FNB  a  často  se  opakujícím  pojmem  je  také  podpora 
vegetariánství/veganství a  recyklace  vyhozených  potravin  (dumpster  diving, 
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nespotřebované  jídlo  v  restauracích,  obchodech...),  což  jsou  2  aspekty,  které  se  často 
propojují a noho členů tyto myšlenky vyznává nejen ve svých osobních životech. Opět je 
zde  určitá  návaznost  na  HC/punkovou  subkulturu,  nicméně  spousta  lidí  se  k  tomuto 
způsobu stravování a životnímu stylu dostala právě skrze FNB a nadále v ní pokračují. 

„Jednoduše vezmeme potraviny, které někdo jiný považuje za odpadky, a uděláme z nich dobré a 
teplé jídlo, které nasytí třeba 20 vyhladovělých lidí.“ (D1)

„Mě se líbí,  že někdo něco dělá proti  šílenému plýtvaní s jídlem, zároveň pomáhá nejchudším  
lidem a propaguje veganskou  stravu.“ (O1)

„Dalším pozitivním prvkem je i propagace vegan/vegetarián způsobu stravování, přestože tento  

aspekt  u strávníků málokdy vyvolává nějaké reakce a pokud ano, spíše negativní.“ (O1)

„Mimoto nesouhlasím také s konzumním způsobem života, kdy je v obchodech nadbytek potravin,  

jež se nevyužijí a skončí v odpadcích, přestože stále (rovněž v důsledku nestabilní společnosti) víc  

lidí nemá co jíst, navíc nemají ani kde složit hlavu. V popelnicích tak skončí spousta jídla dovezená  

z různých států a kontinentů světa, nejen proto, že se neprodají, ale také proto, že mají vadný obal,  

špatnou etiketu apod., a přitom jsou nezávadná – tudíž by mohla nasytit spoustu hladových krků  

(bohužel žijeme ve světě, kde i „odpad“ je něčím majetkem a tudíž jeho odejmutí je považováno za  

krádež).“ (O3)

„Další  přínos  je  využití  nezávadných  potravin,  které  by  kvůli  protrhlému  obalu  skončily  na  

smetišti, nebo se stává, že přečíslování cenovek u zbylého nákladu nějakého ovoce, je pro obchod  

„výhodnější“ jej vyhodit a uvolnit prostor pro jiné zboží.“ (PR1)

Také vnitřní „neuspořádání“ je důvodem, který členové iniciativy vítají. Vyzdvihují zde 

především fakt, že v iniciativě se neprojevuje hierarchie, není zde žádný vedoucí člen, 

rozhodování se činí na základě konsensu a ze účasti všech a v neposlední řadě také fakt, 

že  princip  dobrovolnosti  umožňuje  do  iniciativy  kdykoliv  vstoupit,  opět   vystoupit  a 

samostatně vyvíjet nějakou činnost na základě vlastního úsudku.

„Přínos  FNB shledávám jednak  v aktivizaci  občanského aktivismu,  aniž  by  k tomu bylo  třeba 

založení nějaké zastřešující organizace. Účastnit se může každý a kromě vlastního rozhodnutí a  

přiložení  rukou  k dílu,  toho  není  moc  potřeba.  Velmi  oceňuji,  že  ty  skupiny  nejsou  nijak  

hierarchicky řízeny a fungují zcela na principu dobrovolnosti.“ (O1)

„Přínos vidím v tom, že je možné se nějak organizovat a spoluvytvářet, aniž by nad tebou stál  

nějaký nadřízený, který by ti říkal, co děláš blbě a přitom by sám seděl nečinně na zadku a jen  

buzeroval k vyšší výkonnosti. Naopak, domluva probíhá na plénech – minimálně jeden zástupce z  
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každé  skupiny  –  nicméně  hledat  konsensuální  rozhodnutí  je  vzhledem k  počtu  členů  čím  dál  

složitější, ale nikdy by „neprošlo“ nic s čím by někdo rozhodně nesouhlasil.“ (PR1)

„Super je právě ten pocit, že člověk to málo co dělá skončí ve věčně prázdném žaludku a dělá to v  

kolektivu, nehierarchicky, zespoda, bez státu, bez šéfů.“ (F1)

Posledním hnacím motorem širokého politického spektra je svou činností a poukázáním na 

nedostatky  ve  společnosti  inspirovat  a  motivovat  okolní  společnost  (což  je  trochu 

podobné první subkategorii), která jinak podobné záležitosti přehlíží či se k informacím o 

nich ani nedostane.

„Určitě se prostřednictvím FNB dostává do podvědomí to, že kolem nás jsou stále lidé, kteří jsou v  

nepříznivé životní situaci a že to zdaleka nemusí být jejich chyba, ale chyba třeba systémová.“ (L2)

„...není úplně správně, že existuje skupina lidí, která jídlo vyhazuje a druhá skupina, která trpí  

hladem. Tahle iniciativa tyto dvě roviny vyrovnává a na ten rozpor upozorňuje.“ (O2)

„...snaha aspoň minimálně změnit nespravedlivou distribuci zdrojů obživy a omezit plýtvání těmito  

zdroji, a možnost při této činnosti upozornit na systémový charakter této nespravedlnosti.“ (B3)

„Bourání bariér mezi vyloučenýma a „normálníma“ lidma. Řekl bych, že většinová společnost  

bere styk s bezdomovcem nebo feťákem jako naprostý tabu. Je fajn pozorovat kolemjdoucí jak se  

na to tváří, i když často možná ani není poznat kdo je a kdo není bezdomovcem.“ (J1)

Kategorie č. 3: SOCIÁLNÍ ASPEKTY

Subkategorie:  charita, okamžitá pomoc potřebným, setkání s lidmi

Jak jsem však zmínila už předtím, ne všichni iniciativu vnímají čistě politicky, někteří se 

od tohoto tradičního pojetí iniciativy dokonce distancují a FNB je pro ně spíše charitou.

„Co se týče mě, jsem trochu netypický aktivista ve FNB, protože to beru především jako charitu  
pro potřebné. Ačkoli samozřejmě vím, že hlavním cílem těchto skupinek je něco jiného než jen  
charita.“ (B1)

„Nejsem si jistý, do jaké míry se vlastně ztotožňujeme s politickými cíli iniciativy, když je nemáme  
potřebu opakovaně projevovat.“ (B2)
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„Názor na FNB mám kladný přestože se neztotožňuji s myšlenkou, že jde na prvním místě o formu 
protestu, jelikož upřednostňuji primárně pomoc druhým. Jde však jen o minimální rozdíl v  
chápání, který mi ani v nejmenším nebrání se dál ve FNB angažovat.“ (O4)

Takových je  ale  menšina,  ačkoliv  i  ti,  pro něž je  významným prvkem právě  politická 

stránka iniciativy, nacházejí přínos také ve viditelné okamžité pomoci potřebným.

„Za ta léta je pro mě důležitější samotné rozdávání, čímž se pro mě FNB redukuje na charitu,  

která se  však od charit jak je známe liší tím, že není  institucionalizovaná a nemá náboženský  

charakter. Je to pro mě důležitější proto, že je hmatatelná zpětná vazba – najezení lidé, kteří si  

mnohdy pochutnají a  jsou rádi alespoň zato málo, co jim můžeme jako FNB poskytnout.“ (F1)

„Tato  v zásadě  ideologická  rovina  se  však  při  běžné  činnosti  (je  důležitější  spíše  pro  její  

propagaci) v iniciativě FNB neprojevuje tak silně jako druhá, osobnější rovina, která souvisí s tím,  

že s naší  skupinou vaříme v drtivé  většině případů pro lidi  bez domova nebo ve velice špatné  

socioekonomické situaci.“ ...a proto vidím její hlavní přínos spíše v tom, že jejím prostřednictvím 

dochází k podání pomocné ruky lidem v nepříjemné situaci, ať už je to guláš z várnice v parku,  

nějaké oblečení, nebo už jenom to gesto, že s nimi někdo soucítí.“ (F3)

„Názor na ní mám takový, že je to je možnost jak přímo pomoci.“ (J1)

„Vnímám to jako pomoc lidem, která se ve společnosti dle mýho víc a víc vytrácí.“ (L2)

„Přínos  FnB  vidím  zejména  v tom,  že  se  alespoň  jednou  v týdnu  mohou  lidé,  kteří  nemají  

prostředky k tomu, aby se mohli nasytit, nají něčeho teplého. Často slýchávám, že iniciativa FnB  

nemá smysl, protože ti lidé potřebují jíst denně a jídlo jednou za týden ničemu nepomůže, ale s tím 

zásadně nesouhlasím – pokud alespoň v neděli se někdo, kdo neměl nic v břiše celý týden, nají a  

uleví se mu, alespoň na pár hodin, je to dobře. Nejde mi o to, vymýtit chudobu a hlad, to by byl běh  

na dlouhou trať a cíl je v nedohlednu, ale pokud mohu třeba jen jednomu člověku poskytnout jídlo  

a  jemu  se  uleví,  pak  to  má  smysl.  Zejména  v zimě,  kdy  přísun  čehokoli  teplého  do  žaludku  

bezdomovce zahřeje, byť třeba jen na chvíli. (Jednoduše zastávám názor, že každá maličkost tvoří  

velké věci.)“ (O3)

„FNB se mimo jiné označuje také jako protest, to nepopírám, každopádně naše výdejní místo je na  

místě, kde se moc kolemjdoucích nezdržuje, takže forma protestu není tak výrazná, jde hlavně o  

pomoc těm, kteří to potřebují.“ (O5)

U  spousty  rozdávajících  se  tedy  skloubil  jak  politický,  tak  sociální  záměr,  což  jen 

umocňuje  výslednou motivaci.  Mnozí  jako pozitivní  uvádějí  také pravidelné  setkání s 
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lidmi, se kterými by jinak do kontaktu běžně nepřišli, či si vyslechnou zajímavé životní 

příběhy a osudy strávníků či postoje a názory ostatních členů.

„Díky FNB mám taky možnost nahlédnout do života lidí bez domova a do jejich problémů, které se  

výrazně liší od problémů jiných lidí. S některými z nich jsem měla možnost se více sblížit a díky  

tomu jsem se dozvěděla o jejich osudech a o tom, že každý je jiný.“ (D1)

„Co podle mě určitě stojí za zmínku a možná i malé zdůraznění je, že FNB podle mě není charita,  

ani samoúčelný politický aktivismus, ale především prostředek k setkávání a výměně informací a  

názorů. Člověk se setká v nevšední situaci s lidmi, se kterými by se třeba nikdy nesetkal, nebo by se  

na ulici navzájem neoslovili, protože mezi nimi existuje ať už vědomá nebo nevědomá bariéra. I  

když se mnozí z nás snaží dlouhodobě a vědomě bojovat s předsudky nejen ostatních ale i s těmi 

svými, vždycky se nějaké najdou a je potřeba je konfrontovat (i když ne vždy se je musí podařit  

vyvrátit).  Pro  příchozí  lidi  bez  domova  to  podle  mě  (snad)  funguje  podobě.  Nejsme  náhodní  

kolemjdoucí, kteří jim strčí pětikorunu do dlaně. Jsme skupinka lidí, které jejich problematika více  

či méně zajímá, která si  v sobotu našla čas uvařit  guláš do várnice a setkat se s nimi v parku 

(někdy i společně poobědvat, pokud je guláše dost, někdy si dám na místě taky). A v neposlední  

řadě je rozhodně fajn se potkat s kamarády, se kterými vaříme, posedět spolu, popovídat si nebo si  

při čekání zahrát nějakou hru. I kdyby nic jiného, FNB nám dává záminku se fyzicky setkat. Ani to  

v dnešní elektronické době není málo.“ (F3)

„Určitě to má hodnotu i proto, ze se lide podobných hodnot sebe díky tomu poznají.“ (OL1)

„Přínos shledávám, jednak ve vztahu mezi  mnou a lidmi,  který chodí  na jídlo.  Zjišťuju jejich  

příběhy  a  díky  tomu  můžu  vyvracet  různá  společenská  dogmata  o  lidech  na  ulici.  Díky  

kamarádskému vztahu k těmto lidem můžeme zjišťovat reálie kolem jejich způsobu života a lépe  

jim pak pomáhat, spolupracovat.“ (PL1)

Kategorie č. 4: ZMĚNA

Subkategorie: osobní/ostatní, počet strávníků a členů, delší doba - větší důvěra

Jedna z položených otázek se týkala také změn, které členové za dobu své existence v 

iniciativě zaznamenali, které by se týkaly jich samotných či ostatních. U naprosté většiny 

změna proběhla (i když pár výjimek nezaregistrovalo nic), ať už to byla změna pozitivní či 

opačná.  Je  zde  patrný  větší  zájem  o  prohloubení  si  sociálních  i  politických  znalostí, 
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vylepšení organizace,  ale také se objevuje určitá  skepse ohledně zaměření jednotlivých 

členů, či občasných negativních reakcí samotných strávníků.

„Sám na sobě: poznání studu za chudobu u strávníků,  zvýšené výčitky pro vlastní  neveganské  

stravování,  menší  strach  z policie,  překonání  ostychu  z popelnicových  potravin.  U  ostatních:  

sklony  k veganství,  myslím,  že  už  bych  dokázal  odhadnout  chování  nově  příchozích  v dalších 

měsících (zvýšená aktivita, snahy o zlepšovací návrhy, pozvolné přijetí stavu) a snad i rozlišit, kdo  

zůstane a kdo se stáhne.“ (B1)

„Na sobě pozoruji oproti počátečnímu nadšení určitou skepsi ohledně toho, jak moc je možné lidi,  

které baví zejména „charitativní“ stránka věci, přimět se zabývat její politickou stránkou.“(B3)

„Na sobě ani ne, ale na ostatních jsem vypozoroval určité tendence, které jsou v  zásadě dvojí –  

buď dochází postupem času k určité „unavenosti“ z působení v iniciativě, u někoho jsem si zase  

všiml určitého posunu ve smýšlení o lidech, kterým rozdáváme jídlo a určité změně názoru na  

fungování  společnosti  v tom smyslu,  jakým způsobem se člověk může dostat  do tak nepříznivé  

situace apod.  Vlastně  i  na  sobě  jsem si  všimnul  jedné věci  –  když  jsem šel  rozdávat  poprvé,  

připadal jsem si skoro jako nějaký „skautík“, tenhle pocit ze mě poměrně rychle opadnul a časem  

řada mých názorů nebo pocitů prošla určitou kritickou reflexí (což však zpětně hodnotím jedině  

pozitivně).“ (F3)

„Rozhodně  se  nám  všem  rozšiřují  obzory.  Během  vaření  probíhá  diskuse  o  současných  

problémech.“ (KV1)

„Ze strany nás aktivistů snad jedině ve větším zájmu o problematiku chudoby, bezdomovectví a  

plýtvání potravinami a s tím související snahy o nalezení řešení těchto nežádoucích společenských  

jevů.  A  u  nových  členů  FNB  větší  aktivizaci.  Na  straně  strávníků  žádné  významnější  změny  

nepozoruji. Byť je u většiny z nich patrný vděk za naše aktivity a u některých snad i pochopení  

smyslu naší činnosti, nedělám si nerudovské iluze o důstojnosti života na ulici bez střechy nad  

hlavou. Lidé bez domova mají především starost, jak přežít do dalšího dne. Nelze asi ani mluvit o  

tom, že by naše aktivity měly za tak krátkou dobu v případě strávníků bezprostřední dopad na  

pozitivní změny.“ (L1)

„Popravdě moc ne. Ti z členů, kteří to měli jen jako pózu, dávno odpadli. Strávníci se dost mění,  

ale pozitivem je, že nás už nevnímají jako charitu (Naději).“ (L3)

„Změny,  které vidím jsou spíše technického rázu (lepší organizace, více jídla,  rozšíření aktivit  

apod.) Samotná aktivita je již ze své podstaty relativně jednotvárná, vzhledem k tomu, že nemá 

nějaké ambice něco změnit, tomu ani jinak být nemůže. Přesto lze zaznamenat určitý vývoj a snahy  

47



o rozšíření iniciativy.. Poté co začalo pravidelně fungovat, objevila se u ostravského FNB snaha  

informovat o své existenci a smyslu svého působení širokou veřejnost. (Účast na akci Noc venku,  

veřejný  bazar  oblečení,  jehož  výdělek  slouží  k financování  provozu  FNB).  Určité  zklamání  a  

lehkou frustraci ve mně probouzí fluktuace jak ze stran aktivistů , tak strávníků. Střídají se prostě  

nějak moc často.  Díky aktivní  účasti  na FNB jsem zrevidoval  některé idealistické představy o  

bezdomovcích.  Přes  svou sociální  situaci  u  nich existuje  vypjatý  individualismus  a malá míra  

solidarity. Doslova nepříjemně mě překvapily silně zakořeněné rasistické stereotypní představy,  

které mají naši strávníci o jiných etnických skupinách.. Ironické na tom je, že stejné opovržení,  

které  bezdomovci  projevují  vůči  třeba  cigánům,  projevuje  většinová  společnost  vůči  nim  

samotným. Naopak mě překvapil přístup represivních státních složek, jež kupodivu reagovaly při  

některým  našich  vzájemných  konfliktech  relativně  vstřícně  a  citlivě,  přestože  mohly  situaci  

eskalovat.“ (O1)

„Změny – negativní změnu snad i pociťuji, a to takovou, že si lidé docházející na polévku „zvykli“  

na určitý příděl, což vede k tomu, že v případě, kdy prostě není dostatek jídla pro všechny, jsou  

nevrlí. To ale možná opět souvisí s neinformovaností, či s nepochopením smyslu FnB.“ (O3)

„Během  mého  působení  ve  FNB  jsem  nezaznamenal  žádné  markantní  změny  na  sobě  nebo  

ostatních členech. Jedná se dnes spíš o rutinu, která již funguje mnohem organizovaněji.  Jisté  

změny  však  mohu  vypozorovat  v potřebách  a  požadavcích  strávníků,  kteří  si  občas  dovolí  

nemístnou  poznámku  o  případné  občasné  snížené  kvalitě  jídla.  Dalším  ne  příliš  pozitivním  

příkladem jsou rostoucí požadavky příchozích lidí na předměty a věci, nespojující se s základními  

potřebami, jako je jídlo a teplo.“ (O4)

„Změny pozoruji.  Myslím, že se změnil můj přístup ke všem lidem. Také mé sociální nároky a  

potřeby jsou jiné, stejně tak smýšlení o práci (nutnost X potřeba), rodině, přístupu k  nabízeným 

možnostem. Strávníci bývají drzejší a drzejší, jak se říká, podáš prst a berou ruku, ba celé tělo,  

jelikož je ale převážná většina strávníků z řad bezdomovců, myslím, že si neuvědomují svou drzost  

a neomalenost. Jsou zvyklí  na jiné podmínky a zacházení,  tak se nedivím, že využívají dobroty  

druhých,  dělají  to  všichni  lidé.  Co  se  týče  členů  skupiny,  nevím,  nebudu  soudit  –  někdy  se  

chce/nechce, někdy se může/nemůže, někteří jsou aktivní, jiní pasivní. Každý má spoustu jiných  

povinností. Za to že někdo neudělá to, co má, pykají druzí, tak to prostě v životě je.“ (O5)

„Nejviditelnější změnu vidím v tom, že se FNB a dobrovolnictví obecně „zpopularizovalo“, a tím  

ruku v ruce jde i nárůst členské základny.“ (PR1)
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Častou změnou bývá také ubývající či přibývající počet strávníků a členů.

„Změny určitě ano, první se týká úbytku členů, což není nejlepší, na druhou stranu ubylo i pár  

strávníků což je jenom dobře, myšleno v dobrém smyslu. Některým se podařilo najít práci, dostat  

důchod... „(F2)

„Poslední dobou nám stále přibývají strávníci. Chodí stále více lidí a to nejenom bezdomovci nebo  

narkomani.“ (KV1)

„Snad, že poslední dobou přibývá lidí na ulici. A docela dost mladých. Ale to může být tím, že o  

nás lidé víc vědí.“ (O2)

„Jako  další  z pozitivních  přínosů  FNB  vidím  skutečnost,  že  se  rozrůstá  počet  strávníků,  

(samozřejmě nemám radost  z přibývajícího počtu lidí  bez domova).  Rozrůstá se i  počet  členů,  

sympatizantů, dobrovolníků a dárců. Organizují se benefiční akce a koncerty, jejíchž výtěžek jde  

na podporu FNB.“ (O4) 

A  nakonec  poslední  subkategorií  na  pozici  změn  se  vyskytuje  přímá  úměra  delšího 

časového úseku spojeného s větší důvěrou, otevřeností.

„Sama na sobě asi cítím prohloubení sociálního cítění. Na strávnících rozhodně za tu dobu větší  

otevřenost a důvěru k nám, kterou mám strach zklamat např. tím, že bychom v určený čas nebyly  

tam, kde máme být.“ (D1)

„Rozhodně postupně odpadá ostych a boří se bariéry mezi námi. Jak jsem psal výš. Předsudky  

typu co bezďák to alkáč jsou dávno tabu. A celkově mi příjde, že se navzájem začínáme víc a víc  

otevírat.“ (J1)

„Dřív jsem řešila a bála se, že tahle činnost nebude mít další přesah. Že se stane určitou charitou  

a ničemu, kromě těch desítek lidí co se přicházejí najíst, nepomůže. Ale myslím, že to některé i  

motivuje ke zlepšení jejich podmínek.“ (PL2) 

V souvislosti s uvedenými změnami jsem od dotazovaných zjišťovala, zda jsou si vědomi 

také nějakých negativ či by něco chtěli do budoucna změnit, z čehož nakonec vyplynula 

celá následující kategorie.
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Kategorie č. 5: POTŘEBA ZMĚNY

Subkategorie:  problémy  v  organizaci,  komunikace  (strávníci/členové),  způsob 

získávání  potravin,  frekvence  rozdávání,  počet  členů,  propojení  kolektivů,  větší 

propagace

Jedním z  nejčastějších  bývá  problém s chodem iniciativy,  tedy samotnou  organizací. 

Stává  se  pak,  že  je  v  určitý  den  málo  jídla  či  málo  členů  pro  jeho  rozdávání,  či 

komunikace, ať už mezi členy či se strávníky, nefunguje, jak by měla.

„Podle mých zkušeností někdy nastane problém v organizaci, že buď je málo jídla (restauracím  

toho moc nezbylo) nebo přijde málo aktivistů, třeba jen dva, a to se pak zvládá těžko. Ale naštěstí  

takové situace nenastávají často. A pak samozřejmě o letních prázdninách, kdy studenti odjíždějí  

domů, se často rozdávání nekoná, protože „nejsou lidi“. Já bych sice přijít mohla, ale na vaření  

jídla (obvykle to bývá vegetariánský guláš) a všeho kolem je potřeba několika lidí.“ (B1)

„Negativa vidím v tom, že ostatní se právě spolíhají na to, že když se jim zrovna nechce, tak to  

určitě někdo udělá za ně. A taky dost pokulhává komunikace.“ (J1)

„Vylepšit je vždycky co, např. komunikace jak mezi aktivisty, tak mezi bezdomovci. Prostě hlad je  

svině a někdy dochází ke konfliktu mezi hladovými, tahle situace by se mohla vylepšit třeba tím, že  

by se bezdomovci dozvěděli více o tom, co FnB vlastně znamená. Žádné přednášky ani školení  

neděláme, a snad to ani nemáme v plánu, ale kdoví, jak nás vlastně vnímají bezdomovci… (a jestli  

je to vůbec zajímá?)“ (O3)

„Naše skupina by mohla více držet při sobě, i když ono už ani lidi pořádně neví jak se to dělá.  

Jeden  čas  byly  taky  vnitřní  hádky,  ale  to  už  přešlo.  Myslím,  že  bysme  spolu  mohli  více  

komunikovat. Všechno je to o lidech stejně a o nás samých.“ (PL1)

„U strávníků: asi nejvíc mě překvapilo, jak málo s nima komunikujeme. Nevím, jestli  to je jen  

oboustranný stud, nebo obava z možného nepochopení, nebo vzájemné skryté nebo potlačované  

předsudky.“ (B2)

Někteří  by  také  rádi  zlepšili způsob  získávání  potravin či  frekvenci  pravidelného 

rozdávání.

„Vždy  je  co  vylepšovat.  Určitě  bych  byla  osobně  raději  za  jinou  formu  získávání  potravin.  

Momentálně získáváme potraviny od určitého zdroje, kam velké hypermarkety vozí prošlé a jinak  
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„neprodejné“  jídlo.  Z čehož  by  ale  mohl  mít  náš  zdroj  potíže  a  nejedná  se  bohužel  o  zdroj  

pravidelný. Také by bylo dobré vařit častěji. V současné době vaříme jednou za 14 dní, kdybychom 

byly dvě lépe organizované buňky, nebo kdybychom měli více času (v současné době je někdy kvůli  

dalším aktivitám nadlidský výkon najít si čas i na vaření jednou za 14 dní) bylo by určitě dobré  

vařit minimálně jednou za týden.“(D1)

„Vylepšit, získavání třeba prošlých potravin s obchodu, trhů... dumpster diving u nás nefunguje,  

není odkud.“ (F2)

„Vylepšit se dá vždy něco. Poslední dobou se naše aktivity smrskly na pouhé vaření 1x do měsíce.  

Takže rozhodně větší aktivitu skupiny.“ (KV1)

„Mohli bysme víc zamakat na dumpsteru a obcházení zelenin kvůli surovinám pro vaření.“ (L2)

A jedním z častých problémů je také počet stávajících členů. Na jedné straně jich ubývá, 

na druhé bývá obtíž nalézt nové, a mnohdy pak dochází k jakési setrvačnosti či vyhoření.

„...nejsme schopni za 4 roky rozšířit náš kolektiv, ba dokonce naopak participujících soudruhů je  

míň než na začátku. To je ale samozřejmě zčásti naše vina, že nedokážeme nové členy „nalákat“. V  

rámci naší skupiny by bylo dobré, kdybychom byli  schopni rozšířit  členskou základnu, tedy by  

přišli lidi, kteří by byli schopni koordinovat sami aktivity spojené s vařením a rozdáváním.  Po těch  

letech si připadám trochu vyhořelý, což je z výše uvedeného evidentní:)“ (F1)

„Rozhodně by jsme potřebovali víc aktivnějších lidí.“ (J1)

„Hlavním negativem je, ostatně jako u jiných politických aktivit, nedostatek aktivních lidí. V naší  

skupině by se určitě dala vylepšit koordinace našich aktivit pomocí systematičtější komunikace.“  

(L1)

„Přijde mi, že bychom i akceschopní byli, jen je třeba najít vždy někoho ochotného, kdo by to táhl.  

Takový člověk by však neměl mít obavu, že to příště zase všechno spadne na něj, musí vědět, že se  

zase zapojí i někdo jiný.“ (B2)

Zároveň vyvstal zájem o větší propagaci iniciativy a propojení kolektivů v ČR.

„V  rámci  skupin  po  republice  by  byla  dobrá  silnější  kooperace  formou  např.  uspořádáním  

aktivistického kempu či festivalu.“ (F1)

51



„Určitě by bylo fajn, vařit i přes týden a ukázat tak FNB více lidem v centru. Ukázat tu protestní  

stránku iniciativy. Bohužel to zřejmě není v kapacitách stávající skupiny, která se o FNB stará.“  

(O2)

„Chtělo by to  víc  letáků a víc  chodit  mezi  lidi.  … Pořád mám jen jednostranné informace o  

činnosti většiny dalších skupinek. Rád bych se s nima osobně seznámil. Třeba by nás to inspirovalo  

a ukázalo, kde bychom a jak bychom mohli něco vylepšit.“ (B2)

„...určitě by jí neuškodila lepší komunikace mezi skupinami v různých městech a nějaké společné  

aktivity týkající se propagace FNB.“ (F3)

Kategorie č. 6 : JEN JÍDLO NESTAČÍ

Subkategorie: oblečení, pomoc s úřady, potřeba lékařské péče, potřeba komunikace

Členové iniciativy  si  také  po určité  době všimli,  že  příchozí  strávníci  mívají  také jiné 

požadavky, než jen jídlo.

„Mnozí z nich si chtějí povídat, což je vzhledem k jejich životní situaci pochopitelné. Mnohým z  

nich  není  příjemná  pozornost  širokého  okolí  a  nelíbilo  se  jim,  když  jsme  chtěli  rozdávat  na  

viditelnějším místě.“ (B3)

„Před Vánoci se ptali, jestli nemáme nějaké  termosky, s tím jsme jim bohužel vyhovět nemohly.  

Ale  víme,  že  někdy  postrádají  oblečení,  proto  v zimních  měsících  vozíme  s sebou  i  pytel  

s oblečením (bundy, šály, rukavice, čepice..) a často si z něj někdo  něco vybere, co mu zrovna  

schází. Velká poptávka je po botách, které bohužel také nemáme příliš kde sehnat.“ (D1)

„Z hmotných požadavků akorát oblečení případně nějaké ty peníze. Čas od času přinesem nějaké  

oblečení nebo se strávnici sami ptají zda jim nemůžeme sehnat určité věci. Také potřebuji poradit s  

věcmi okolo úřadu či podobných věci..“ (F2)

„Téměř vždy mě někdo požádá o cigaretu, někdy vyhovím, někdy ne, aby si nato moc nezvykli,  

přece jen, chodí tak nějak stále ti stejní lidé. Když jsme přinesli nějaké oblečení, tak o něj zájem  

byl, ale sami si o něj neřeknou. To už se spíš pár lidí pokoušelo něco prodat, nějaké zachovalé boty  

od popelnice apod. Jednou kamarádku jedna žena požádala o pomoc při hledání bytu, ale to byl,  

co vím, ojedinělý případ.“ (F3)

„Občas se někdo třeba zeptá, jestli nevíme o nějaké práci. Někteří by i rádi pomohli s vařením.“  

(L2)
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„Ano mají. Logicky v zimě více než v létě. V zimě chtějí teplé oblečení, tašky, batohy a spacáky.“  

(L3)

„Paleta  požadavků  je  široká.  Od  specifického  oblečení  (metalové  trička,  bundy  konkrétních  

značek, přes dotazy na alkohol (do čaje rum!, což mohlo být dáno vánoční recesistickou akcí Rum  

not Bombs, kdy jsme na vánoce vařili právě čaj s rumem) až po pomoc s lékařskou péčí. (Zde  

odkazujeme strávníky na příslušné organizace, jenž jim mohou pomoct účinněji než my.“ (O1)

„Často chtějí oblečení, hlavně v zimě. Taky si chtějí popovídat, svěřit se někomu.“ (O2)

„Jo mají. Občas si chce někdo zavolat, něco najít na internetu, vyprat, poradit a tak. Většinou se  

jim snažíme vyhovět, pokud to nejsou žádosti, skrze které by u nich docházelo k další sebedestrukci  

např. skrze alkohol a některé druhy drog.“ (PL1)

„Jiné požadavky si vybavuji jen od jedné starší paní, která sice nežila na ulici, ale jistí spekulanti  

se ji snažili z bytu vyštípat, ta nás žádala o právní pomoc, kterou jsme neměli jak zajistit, resp. to  

bylo složitější s touto paní komunikovat a ani nevím, jak vše nakonec dopadlo.“ (PR1)

Z uvedených informací vyplývá, že největší zájem bývá o tolik potřebné oblečení, hlavně 

v zimních měsících, vyskytuje se i poptávka při pomoci s úřady, potřeba lékařské péče a 

komunikace.  Zde by určitě pomohla širší komunikace mezi členy iniciativy s strávníky. 

V jednom příspěvku je kupříkladu uvedeno, že třeba oblečení strávníci uvítají vždy, ale 

sami by si o ně neřekli. Lze tedy předpokládat, že záběr požadavků by mohl být mnohem 

širší a častější, jen se o nich příliš nemluví.

Kategorie č. 7: BUDOUCNOST

Subkategorie: budoucnost iniciativy/člena, 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že bez výjimky by všichni rádi v iniciativě fungovali i 

nadále. Co se iniciativy samotné týče, nemají obavy, že by zanikla, neboť jí bude stále 

potřeba.

„FNB funguje už dlouho, takže se o její budoucnost nebojím. Pokud budou lidé ochotní to dělat,  

především z řad studentů, tak bude iniciativa fungovat.  A zájem ze strany klientů bude stále, tím  
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jsem si (bohužel) jistá, protože podle vývoje ve společnosti to vypadá, že bezdomovců, důchodců a  

jiných sociálně slabých, bude přibývat…“ (B1)

„Vzhledem k tomu, že za těch 35 let co FNB existuje, neudělal svět mnoho kroků v tom, aby se stal  

sociálně  spravedlivějším  místem  k životu,  myslím  si  že  iniciativu  FNB  bohužel  čeká  světlá  

budoucnost.“ (O1)

Její budoucnost pak vnímají zejména v ochotě lidí v ní pokračovat:

„...budoucnost  záleží  na  nových lidech,  aktivistů/ek  pozvolna  přibývá,  byl  bych  rád,  kdyby  se  

dělalo víc politických akcí nad rámec rozdávání.“ (B3)

„Iniciativa podle mne budoucnost má, ale myslím, že je nutné brát to jako koníček/povinnost (což  

zní možná hloupě) a ne jako trend, který se zrovna objevil v mém okolí, a na sociálních sítích pak  

všichni uvidí – jsem členem té a té skupiny (například).“ (O5)

„Budoucnost iniciativy záleží na naší vlastní aktivitě, od toho se vše odvíjí.“ (L2)

„Chci  se FNB věnovat  nadále  a mým snem je,  aby kolektivů FNB přibývalo a tato iniciativa  

získala víc aktivních příznivců. Samozřejmě, ideálem by bylo, kdyby žádného FNB nebylo třeba,  

ale tato pozice je příliš idealistická a nereálná.“ (O1)

„Zdali vidím budoucnost FnB – pokud nezapadne do kategorie „povinnosti“ či „zvyku“, pak ano,  

lidé zainteresováni do této iniciativy by však neměli upadat do melancholie, že v tom nevidí smysl  

či necítí zpětnou vazbu.“ (O3)

Někteří to také vnímají jako možnost pro růst dalších podobných kolektivů:

„Může to další také motivovat a budou vznikat další iniciativy nebo jim podobné, které budou mít  
na prvním místě solidaritu k druhým …“ (PL2)

Jen u jednoho případu převládá  nad budoucností FNB ve městě spíše pochybnost:

„Budoucnost konkrétně u nás v Jihlavě nevidím moc růžově, protože to tu stojí tak na 2 lidech (já  

a  přítelkyně),  kteří  jsou  ochotný  obětovat  sobotní  odpoledne  pokaždý,  bereme  to  trochu  jako  

povinnost.  Ostatní  k  tomu  přistupují  dost  laxně,  příjde  mi  to  trochu  jako:  jo  dělám  nějakej  

aktivismus, vařim pro bezďáky... ale to že to dělají jen když se jim zrovna zachce už jde mimo..  

kvůli tomu jsem k budoucnosti naší skupiny trochu skeptickej..“ (J1)
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I  ostatní  města  se  sice  potýkají  s  nedostatkem aktivních  členů  (myslím tím takové  to 

„jádro“ zajišťující hladký chod – ne občasnou výpomoc), nicméně situaci se jim prozatím 

daří výhledově zvládat. Možná za to může právě motivace, která je k tomu vede.

3.5. Motivace

Předchozí  kapitola  shrnula  všechny  důležité  aspekty  týkající  se  činnosti  členů  FNB. 

Popsali v nich svou cestu k iniciativě, cíle, změny, nedostatky, nápady a v neposlední řadě 

také jejich představu o budoucnosti. Hned první otázka se tázala přímo na jejich motivaci, 

pro  pochopení  celého  významu  však  bylo  třeba  zvýraznit  i  další  přidružené  jevy.  To 

všechno  nyní  vede  k  zodpovězení  zmíněné  poslední  a  nejdůležitější  části  výzkumu  – 

motivaci.

Ta  přitom jako taková nevychází  z  jediného pojmu,  nýbrž je  rozvětveným systémem 

několika různých činitelů.  Ty se  u  respondentů  různě  propojují,  u  někoho víc,  jinde 

méně, u někoho se jedná o činitel spíše jediný, u dalšího lze zaznamenat i tři. 

V zásadě lze ale motivaci shrnout do těchto základních bodů, které se objevují u většiny 

respondentů:

- UPOZORNĚNÍ NA NEDOSTATKY SOUDOBÉ SPOLEČNOSTI

- RECYKLACE POTRAVIN

- PROPAGACE VEGANSTVÍ/VEGETARIÁNSTVÍ

- POMOC POTŘEBNÝM

- PŘÍMÁ ÚČAST

První  tři  se  objevují  v  politických  aspektech,  zbylé  dvě  jsou  spíše  sociálního  rázu. 

Naprostá většina zúčastněných si je proto vědoma původní myšlenky FNB, ačkoliv ani 

sociální vnímání není tolik neobvyklé. Jak jsem také uvedla, mnohé z nich se dokonce 

spojují či vyplývají na povrch i další. Jsou to například:

„Moje motivace k působení ve FNB vychází v podstatě ze dvou úrovní, jedna se týká samotných  

základních  idejí  a  principů  této  iniciativy  a  druhá  vychází,  dá  se  říci,  přímo  ze  mě.  Tou  
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nejniternější motivací je však silný pocit, že kdybych se já jednou v životě ocitl v podobné situaci  

jako lidé, kterým rozdávám jídlo, byl bych strašně rád za každou i tak drobnou podporu, jakou  

představuje naše občasné rozdávání teplého jídla a maličkosti, které s tím souvisí. Jednoduše si,  

s vědomím toho, jak snadno se v dnešní době může kdokoliv třeba ocitnout na ulici, představím  

sám sebe v podobné situaci a uvědomím si, že bych byl taky rád, kdyby se pak našel někdo, kdo by  

udělal to samé pro mě.“ (F3)

„K působení ve FNB mě motivuje jistota, že moje energie, nebo prostředky vložený do pomoci se  

dostanou přímo k lidem kteří to potřebují. A dál taky jistota dobře strávenýho sobotního odpoledne  

s kamarády/kami.“ (J1)

„Je to  smysluplný protest  proti  válce,  konzumu který  je  vyjádřen jinou formou než  pouličním  

riotem.“ (KV1)

„Potřeba pomáhat druhým. A dělat to jiným způsobem, než organizovaně v nějakém sdružení nebo  

přes podporu různých sbírek. Když sám vařím, nebo když sám rozdávám jídlo, jsem to já kdo se  

přímo angažuje. A do té pomoci vkládám sám sebe, tady a teď. Je to bezprostřední a tou pomocí si  

„zašpiním ruce“. Sdílím s těmi lidmi tu chvíli, kdy jím já nedělní oběd :)  Není nic jednoduššího,  

když chceš někomu pomoci jít za ním a pomoci mu.“ (O2)

„Motivuje mne touha po světě, kde není neustále něco za něco. Po světě, kde jsou lidi solidární a  

spolupracují spolu – dodávají si energii k životu, po světě kde jsou si všichni rovni. Působením ve  

FNB ten svět takovým dělám a žiju v něm.“ (PL1)

„Především skutečnost, že něco tvořím a že „práce“, kterou děláme společně má podle mě nějaký  

smysl, ač je neplacená a rovněž to, že se nerozhoduji logikou peněz. Shodli jsme se s ostatními  

členkami a členy z kolektivu FNB, že se nepovažujeme za charitu a ani neusilujeme o nápravu  

otázek, kde stát selhává a nebo popřípadě nijak nečiní.“ (PR1)

Je patrné, že samotná motivace k činnosti vychází na povrch nejen přes uvedené pojmy, 

ale  zachází  mnohem více  do  hloubky.  Ukazuje  se  také,  že  prvotní  motivace  nemusí 

znamenat vše a ta skutečná se projevuje až časem.

„Lidé odchází, přichází. Některé lidi to přestalo po čase bavit, asi mají jiné aktivity na práci. Tady  

záleží na tom co kdo chce v životě dělat. Mne baví tvořit společnost, svět kde funguje solidarita a  

lidi si pomáhaj, řekl bych, že většině lidí co vaří jde o to samé.“ (O5)

„V Liberci máme takové kamenné jádro, které je aktivní. Pár lidí se třeba zapojilo a pak se zase  

vytratili. Je to dobrovolná aktivita, takže to záleží na každém, co do toho chce dát.“ (L2)
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„Ti z členů, kteří to měli jen jako pózu, dávno odpadli.“ (L3)

„...lidé zainteresováni do této iniciativy by však neměli upadat do melancholie, že v tom nevidí  

smysl či necítí zpětnou vazbu. To je podle mě nesmysl, potlesk neočekávám a jako povinnost to  

necítím,  jsou-li  možnosti  uvařit/získat  jídlo  či  oblečení  a  poskytnout  ho  těm,  kteří  to  nemají,  

nevidím v tom problém, a že není „nic“, co by se vracelo, to neřeším, nejsem obchodník.“ (O3)

Z vlastní zkušenosti i po rozhovorech s účastníky z okruhu známých je po čase patrná 

určitá unavenost a ztráta motivace, která narůstá v případě, že členové mění názor buď 

na strávníky či na samotný smysl své činnosti (nevidí-li zpětnou vazbu) nebo reagují v 

závislosti na úbytek své členské základny a nastupuje převládající pocit povinnosti, než 

motivace. V iniciativě tak dlouhodoběji zůstávají spíše členové, kteří se nenechají odradit 

případnými prvotními neúspěchy, viditelných výsledků a případných problémů, které se 

zde čas od času vyskytují a jež je třeba vyřešit. Členové, pro které je motivace k působení 

v iniciativě FNB ve vnitřním souladu s životními hodnotami a ideály, které zastávají.
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ZÁVĚR

Cílem práce bylo zjistit motivaci členů pro působení v iniciativě FNB. Snažila jsem se v ní 

nalézt odpověď nejen na tuto otázku, ale zmínit také různé další aspekty, jako např. cestu k 

iniciativě,  pozorované  změny  během  doby  působení,  kritiku,  návrhy  na  zlepšení  a  v 

neposlední řadě také pohled do budoucnosti.  Domnívám se, že jak výzkumnou otázku, tak 

i další úkoly mohu považovat za splněné, neboť se mi podařilo odpovědět jak na otázku v 

zadání, tak také to, co vyplynulo na povrch teprve v průběhu práce. 

První  dvě  teoretické  části  pojednávající  o  iniciativě  samotné  s  návazností  na  popis 

občanské společnosti považuji za důležité zejména z hlediska informativního a popisného. 

Byly  sepsány  na  základě  příslušné  literatury,  ačkoliv  zatímco  informace  o  občanské 

společnosti lze dohledat prakticky kdekoliv, počet zdrojů o FNB je jen velice omezen.

Celá výzkumná část s odesíláním dotazníků přes email byla svým způsobem tak trochu 

sázkou do loterie, vzhledem k tomu, že většinu jednotlivých skupin jsem neznala osobně a 

nemohla jsem tušit, nakolik budou ochotni mi s výzkumem pomoci. Získat jejich odpovědi 

se nakonec ukázalo být v souladu s mými obavami a poté, co jsem měla v ruce první (a 

zdánlivě  poslední)  třetinu,  jsem  dokonce  uvažovala  o  změně.  Tušila  jsem  však,  že 

relevantní celorepublikový výzkum  by mohl být přínosem jak pro samotné členy, tak pro 

širší veřejnost a v neposlední řadě také pro sociální práci a proto jsem neustávala v psaní 

dalších emailů či hledáním jiných cest k respondentům. Jak jsem již uvedla v empirické 

části,  nakonec se mi z  celkem 12 měst  podařilo  kontaktovat  jich  11 a  původní  cíl  20 

odpovědí se rozrostl na 22, přičemž odpovědi pocházejí ze všech koutů republiky.

Rozborem získaných  odpovědí  se  mi  podařilo  zjistit,  že  motivace  členů  působících  v 

iniciativě FBN je souborem několika různých činitelů, rozdělených na politické a sociální 

aspekty. Nejčastěji se jedná o  upozornění na nedostatky soudobé společnosti,  recyklace  

potravin, propagace vegetariánství/veganství, pomoc potřebným a přímou účast.  Prvotní 

motivace a nadšení se však často vytrácí a spíše menšina členů vydrží delší časové období 

v  rozmezí  měsíců  až  let.  Důvodů  je  zde  několik,  někde  figuruje  ztráta  ideálů,  jinde 

syndrom vyhoření (členů je v kolektivu příliš málo a spíše odcházejí,  než by přibývali 

noví) a občas je na vině nedostatek organizace. Přesto lze dohledat jedince, pro které je 
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tato  iniciativa  více,  než  pouhá  přechodná  či  občasná  aktivita.  Více  se  lze  dočíst  v 

předchozí kapitole Motivace, která je nejdůležitějším závěrem celého výzkumu.

V  průběhu  analýzy  získaných  dat  se  mi  podařilo  práci  rozšířit   také  o  potřebné 

subkategorie (Cesta k FNB, Politické aspekty, Sociální aspekty, Změna, Potřeba změny, 

Jen jídlo nestačí,  Budoucnost).  Odpovědi  respondentů se v mnohém ztotožňovaly,  což 

potvrzuje  návaznost  kolektivů  i  přesto,  že  jednotlivá  města  spolu  většinou  nejsou  v 

kontaktu a jejich členové se navzájem neznají. Naprostá většina respondentů se k iniciativě 

dostala přes známé či kamarády, zbývající hrstka se o ní dozvěděla přes jiné organizace či 

média.  Dalo  by  se  říci,  že  většina  členů  činnost  FNB vnímá spíše  jako  politický  akt 

(nedostatky  společnosti,  podpora  veganské/vegetariánské  stravy,  konsensus,  recyklace 

potravin), nicméně na druhou stranu si uvědomují i bezprostřední sociální pomoc, kterou 

poskytují  potřebným.  Objevují  se  i  takoví,  pro  které  zde  politika  nehraje  žádnou roli. 

Změnu  během  svého  působení  v  iniciativě,  pozitivní  či  negativní,  zaznamenali  téměř 

všichni. Tam, kde se objevují nedostatky, byly někdy zároveň uvedeny i případné návrhy 

na  zlepšení,  s  nimiž  by  se  dále  mohlo  pracovat.  Tyto  nedostatky  se  týkaly  zejména 

problémů s organizací, v komunikaci, způsobu získávání potravin, frekvence rozdávání a 

počtu členů. Zajímavé mi pak v odpovědích přišly návrhy několika respondentů na větší 

propojenost mezi jednotlivými městy a také emailová komunikace s městy naznačovala 

zájem  o  výsledky  výzkumu,  což  mne  svým  způsobem  inspirovalo  se  tomuto  tématu 

věnovat  i  nadále.  Získané  informace  by  se  daly  doplnit,  upravit  do  určité  podoby  a 

následně rozeslat nejen respondentům, ale  případně také těm, kteří by měli o založení 

iniciativy zájem. Potvrdilo se také, že strávníci by mnohdy potřebovali také více, než jen 

jídlo, jako např. oblečení (hlavně v zimním období), pomoc s úřady, lékařskou pomoc a 

sociální kontakty.

Tato  bakalářská  práce  by  v  budoucnu  mohla  navazovat  diplomovou  prací,  neboť  má 

všechny předpoklady pro další výzkum, ať už se jedná o prohloubení získaných informací 

v oblasti iniciativy a občanské společnosti, či zapojení přímé sociální práce. 

Za  nejužitečnější  v  tomto  směru  považuji  poslední  kategorie,  ZMĚNA,  POTŘEBA 

ZMĚNY  a  BUDOUCNOST.  Jelikož  se  potvrdil  i  původní  předpoklad  o pravidelném 

setkávání a tím pádem větší důvěře  a otevřenosti, výzkum by se mohl odvíjet právě tímto 

směrem, i když se prozatím jedná spíše o návrh do budoucna.
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