
Děkujeme Vám za zájem o iniciativu #umenipomaha! 
 
 
Na začátku bychom Vám rádi poděkovali za projevenou 
přízeň a zájem o tuto iniciativu. Na následujících řádcích 
nastiňujeme, jaké důvody nás vedly k jejímu založení  
a jaká je naše představa o směřování #umenipomaha  
do budoucna, až současná krize opadne. Jakožto 
profesionálové z různých oblastí volného i užitého umění 
jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči společnosti, a to 
jak v dobách, kdy naše činnost vytváří prostor pro dialog, 
kritiku a zpestření všedních dnů, tak v dobách 
celospolečenské, aktuálně celosvětové zdravotnické 
krize. Stejně jako kdokoliv jiný, i řada z nás má rodiče, 
kteří pracují v nejrizikovějších zaměstnáních, prarodiče, 
kteří se ne vždy vlastním přičiněním ocitli v ohrožení 
života, a samozřejmě děti, které, jak je všeobecně 
indikováno, nejsou ohroženy, ale bohužel v některých 
případech jsou i ony vystaveny nechtěným komplikacím 
a dlouhodobým zdravotním problémům, jež způsobil 
tento zákeřný vir. Maminka jednoho z iniciátorů 
#umenipomaha pobývá v zařízení pro seniorky a seniory, 
odkud pravidelně získáváme informace o neutuchající 
materiální nepřipravenosti podobných ústavů  
na postupně se blížící krizovou situaci. 
 
Proto jsme se ke konci března 2020 rozhodli iniciovat 
akci #umenipomaha. Naším cílem bylo vytvořit platformu 
ke sdružení profesionálních umělkyň, umělců, studentek 
a studentů vysokých uměleckých škol a koordinovat naše 
společné úsilí v boji proti viru COVID-19. To vše  
s vědomím, že z počátku musíme postupovat s pokorou  
a nepřecenit vlastní logistické možnosti vzhledem  
k limitované schopnosti zajištění hrubých materiálů  
i hotových produktů a vzdálenosti destinací, kde je 
pomoc nutná. Jinými slovy, chtěli jsme nejprve jasně 
definovat naše možnosti, vytvořit přehled o kapacitách, 
kterými simůžeme být jisti, a až poté vyvíjet aktivity, díky 
kterým bude naše činnost prospěšná. Pomocí této 
strategie a díky dobročinnosti, pokoře a srdečnosti našich 
kolegů jsme za pouhých 11 dní ode dne založení byli 
schopni sjednotit čtyřicet devět dobrovolnic  
a dobrovolníků, navázat spolupráci s devíti institucemi 

podobného zaměření a získat stejný počet partnerů, 
jejichž seznam naleznete na této stránce. Společně jsme 
se tak zapojili do spontánního celostátního aktu, jež  
je založen na dobré vůli, ideji pomoci bližnímu a na 
bezelstné tradici sounáležitosti, které jsou v našich 
končinách historicky zakořeněné.  
 
V následujících dnech a možná i týdnech bude naši 
aktivitu definovat výroba ochranných materiálů a jejich 
distribuce. Nejsme nyní plně schopni určit, jakým 
způsobem bude iniciativa pokračovat, až současná krize 
pomine. Samozřejmě doufáme, že průběh pandemie, ať 
u nás či v zahraničí, a její následné dopady budou 
krátkého trvání s co nejmenšími negativními důsledky.  
Na druhou stranu jsme realisté a bohužel jsme si vědomi, 
že doba krize i její následky budou pravděpodobně 
dlouhodobějšího charakteru. Proto se snažíme průběžně 
vytvářet kontakty s širokou škálou jedinců, organizací  
a potenciálně i státních institucí, abychom byli schopni 
společně a strategicky plánovat vznik budoucích iniciativ, 
které vytvoří nástroje pro řešení nastalých situací 
způsobených pandemií koronaviru. Jakmile to bude 
možné, máme v plánu založit spolek #umenipomaha  
a sjednotit tak tuto iniciativu pod jednu střechu. 
 
Z důvodů, kvůli nimž tato akce vznikla, a vzhledem  
k návazným omezením v činnosti státních orgánů,  
u nichž bychom byli schopni danou registraci provést,  
je až do doby, než to bude možné právně změnit, akce 
organizována pod hlavičkou spolku Projekt Lítost z.s.  
 
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, ať už k tomuto textu či 
k jakémukoliv jinému aspektu iniciativy #umenipomaha, 
kdykoliv se na nás obraťte. Pro Vaši informaci jsou naše 
kontaktní detaily uvedeny v záhlaví této stránky. 
 
S láskou, 
Iniciátoři #umenipomaha 
Hynek Alt, Radek Brousil,  
Kristýna Hájková a Miloslav Vorlíček 
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