Činnost OS-ČMS v roce 2014
OS-ČMS (dále jen OS), který byl ustaven na jaře roku 2012, se možná vydal cestou „bez
konce“, přeci však cestou, která dává smysl a nachází východiska …
V rámci OS je aktivně činná Rada, jejímž úkolem je formální organizace OS, hlavním
úkolem zůstává ochrana hodnot člověka, jež jsou vyjádřeny v Pilířích OS.
Dřívější cesty po městech naší vlasti byly pro organizační, časovou i finanční náročnost
nahrazeny skrytější, o to však intenzivnější prací v rámci obecní soběstačnosti.
Během roku jsme se setkali se zajímavými názory příznivců OS, kteří patrně čekali na
"konečně pořádnou akci" proti stávajícímu systému – v diskusi OS zazněla reakce –
„… zase se nic neděje, podívám se sem zase za nějakou dobu“. Taková očekávání se
nesou v duchu „přejeme vám hodně sil, ať se vám to, co děláte, podaří“, „až to
rozjedete, rád se přidám“ atd.
Jisté je a jiné to nebude, že nová kvalita života společnosti vzejde ze spolupráce jedinců,
kteří se jen nedívají, přicházejí s vlastními nápady a jdou osobním příkladem…
Velmi poučné byly prezidentské volby, jež v závěrečné fázi rozdělily většinovou
společnost na dva tábory. Pro náš postoj nepřistoupit na kompromis a nevolit menší zlo
jsme byli některými příznivci OS „exkomunikováni“, ba dokonce označeni za zbabělce.
Porozuměl nám ten, kdo chápe, že zde nejsou jen dva kandidáti z druhého kola voleb, ale
ještě nejméně jedna možnost, na které jsme se shodli - za stávajícího stavu nevyslovit
podporu ani jednomu kandidátovi.
Pravděpodobně již probíhající kolaps stávající civilizace (minimálně té euroatlantické) si
stále silněji uvědomuje čím dál více vědců, ekonomů i politologů - např. prof. Bárta egyptolog, Doc. Robejšek - ekonom, MUDr. Hnízdil, sociolog prof. Keller a další. A jaké
jsou jejich obecné recepty? Návrat funkce rodiny a zvýšení významu soběstačnosti
malých celků (obcí) – tomu rozumíme a to podporujeme.
Výše uvedená problematika přestává být tabu a některé problémy, dříve definované jako
projekty OS, se objevují i ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích. Příkladem může
být vysílání ČRo 2 pod názvem Kupředu do minulosti. Zde jsou probírána témata o
probíhající celospolečenské krizi s náměty jak se zachovat v případě náhlých problémů klimatické katastrofy, selhání stále více sofistikované a tudíž stále zranitelnější techniky,
která bohužel téměř ovládla naše životy (něco jako plán B). Nejen na tyto zajímavé
pořady vždy upozorníme na webových stránkách OS.
Dá se očekávat, že již nebude dále únosné zcela zakrývat katastrofální situaci finančního
systému založeného na americkém dolaru. I toto téma se bude stále častěji dostávat do
veřejných sdělovacích prostředků, což bude následováno prezentací různých názorů a
řešení. Lze si jen přát, aby snahy o záchranu USD nekončily takovými akcemi, které
v současné době probíhají na Ukrajině.
Ti, kdo čekají, že se Rada OS hrdinně vrhne do revolučního boje a bude plamenně
promlouvat k davům na náměstích, aby s konečnou platností jednou pro vždy vybojovala
spravedlivý svět pro všechny, budou čekat i nadále. „Revoluční “ krok jsme již udělali –
je odvážný a velmi zodpovědný, ale jak se zdá „neviditelný“ (pro oči nevidí, pro uši
neslyší) – veřejně totiž hovoříme o hodnotách, o rovnosti práv a povinností, o podstatě

života společnosti, kde má platit, že dobré mravy jsou nad zákon … To je smyslem OS –
ujasňovat si vzájemně, co a proč je v našich životech opravdu důležité, a o to důležité se
na úrovni jednotlivců přičinit vlastním příkladem.
Ze stále více míst se také ozývá volání po nové Ústavě. Avšak představy o tom, co by
měla obsahovat, jsou zatím velmi roztříštěné. Považujeme proto za vhodné, aby na znění
Ústavy pracovalo více nezávislých skupin, a vzniklo tak více ucelených návrhů.
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www.obcanskysnem.cz. Děkujeme všem, kteří nám prostřednictvím Nadačního fondu OS
pomohli finanční podporou.
Poměrně intenzivně jsme také v roce 2014 společně s přáteli z České Konference
pracovali na ustavení Zemského Sněmu. Aktivity šéfredaktora Národních Listů pana
Valenty nás však přiměly k hledání nové podoby Zemského Sněmu.
Nedílnou součástí OS je Nadační fond OS-ČMS. Nadační fond slouží ke shromažďování
peněžních prostředků, z nichž jsou financovány veřejně prospěšné projekty. Příspěvky
jsou víceméně velmi omezené, jediný významný pohyb probíhá v rámci podpory projektu
„Slobodný vysielač“ působící na Slovensku, kdy prostřednictvím NF bylo v roce 2014
vybráno téměř 65 tisíc Kč a následně odesláno 2290 EUR na účet SV.
Připravují se však další projekty, které by mohly oslovit širokou veřejnost, takže se dá
předpokládat i jejich větší podpora. Jedná se o postupné naplňování rozšířeného
schématu OS - ČMS, prezentovaného na našich stránkách. Rada a členové OS se účastní
jak spolupráce se stávajícími, tak i vytváření nových partnerských společenství. O tom
všem budeme průběžně informovat na webových stránkách OS. Neveřejnou sekci OS se
chystáme po prověření postupně přemístit na platformu Mega, která by měla poskytovat
dobré možnosti při sdílení společných souborů.
Pokud naši příznivci projeví zájem a zorganizují
ochotni a připraveni se takového setkání zúčastnit.
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