
Vyjádření OS-ČMS k současné společenské situaci 

a ke všem aktivitám včetně HV  

 

Ustavení OBČANSKÉHO SNĚMU Čech, Moravy a Slezska (dále jen OS-ČMS) je výsledkem 

mnohaleté práce jednotlivců i organizovaných sdružení. Došlo k němu na základě 

individuálních potřeb změnit vše, co pošlapává lidskou důstojnost nás i našich blízkých a co 

stále více vyhrocuje společenskou situaci. 

V současné době Rada OS-ČMS pracuje zcela v souladu s ustavujícím Dekretem 

kutnohorským 2012 na dokončení Pilířů občanské společnosti (dále jen Pilíře OS) jako prvním 

možném bodu občanské shody. Teprve na základě této shody nám budou Pilíře OS sloužit 

jako síta pro veškeré budoucí návrhy na systémovou změnu života společnosti.  

Z tohoto důvodu zdůrazňujeme, že se nedáme vyprovokovat aktivitami, jež vedou 

neprozíraví vůdci davů (Holešovská výzva, Národní rada a další), k nepředložené 

spolupráci či podpoře. Tím odpovídáme na řadu dotazů, podnětů a návrhů, neboť pro nás 

jsou tyto akce různých iniciativ nepřipravené, bezkoncepční a ve svém zaměření přímo 

nebezpečné. Matematika vztahů je neúprosná a těch, kdo páchají dobro, je „nepřeberně“!!! 

Hazardování s důvěrou lidí, toužících po tolik potřebné změně, může mít fatální důsledky… 

Proti výše uvedeným aktivitám se vymezujeme a každý, 

kdo nás s nimi spojuje či bude spojovat, jedná svévolně a bez našeho souhlasu. 

 

Má-li být dosaženo systémové změny, s níž se můžeme postavit hrozícímu globálnímu  

a nelidskému centralismu, je nezbytné se shodnout a semknout kolem hodnot, vyjádřených 

jasným ustanovením. Ustanovením, kterému rozumíme, které staví na vše-lidských 

hodnotách a které také dokážeme účinně ochránit. Protože žádné takové ustanovení 

doposud nikdo nepředložil, nebo o něm nevíme, připravujeme Pilíře Občanské společnosti. 

Ty jsou již kolektivním dílem desítek lidí, vkládajících do vínku nového společenského 

života svůj čas, energii, schopnosti a finanční prostředky, vedeni odhodláním pomoci jak 

sobě, tak i bližním. Jak jsme již uvedli v úvodu, poslední fázi Pilířů Občanské společnosti 

dokončuje z organizačních důvodů Rada OS-ČMS. 

Dle našeho názoru se nemá nechat občanská cesta vehnat do pasti strachu, nenávisti  

a netrpělivosti, ale má pracovat s konkrétní pozitivní vizí na stavbě nového domu. Oprava 

starého domu jen zakrývá chaos a manipulaci… 

Přejeme všem lidem vnitřní sílu na cestě k SEBE-ÚCTĚ a SVOBODĚ a dobré nástroje, bez 

kterých toho nedosáhneme. 


