
 

PILÍ E OB ANSKÉHO SN MU  
ECH, MORAVY A SLEZSKA 

 

„Protože jsem poznal trýze  žízn , vykopal jsem studnu, aby i jiní z ní mohli pít.“  

E. T. Seton 

 
OB ANSKÝ SN M ech, Moravy a Slezska (dále jen OS- MS) vzešel z pot eby zm nit vše, co 

pošlapává individuální lidskou d stojnost a co stále více vyhrocuje spole enskou situaci. 

Abychom  dosáhli  výše  uvedeného,  p ijímáme  jako  lidé  r zných  p ístup  k  životu,  filozofií   

a pot eb Pilí e OS- MS na úrovni Všeobecné správy, Kultury a Hospodá ství jako hodnotová 

pravidla  reálného  života  a  výchozí  body  ob anské  shody.  Pilí e  OS- MS  vnáší  ád  do  chaosu  

celospole enských vztah  a jsou ú elem pro dosažení vyššího cíle, kterým je taková míra sociální 

svobody, nakolik si ji dovolíme a dop ejeme.  

Pilí e OS- MS p edstavují naprosto novou kvalitu lidského soužití 

a jsou nositeli impulzu umož ujícího ešit negativní celospole enské a globální jevy. 

 

Vítáni  jsou  všichni  ti,  kdo  se  s  Pilí i  OS- MS  ztotožní  a  v  budoucnu  je  obohatí,  bude-li  to  

ínosné a pot ebné.   

Základem naší vzájemné spolupráce a pomoci p i prosazování podmínek lidsky d stojného 

života a p evzetí odpov dnosti za sv j život jsou tematicky zam ené pracovní kruhy a dílny, širší 

mezinárodní spolupráce, p edložení „Ústavy Ob anské spole nosti“ jako nové spole enské 

smlouvy a další výsledky vzájemné spolupráce. 

„Ústava Ob anské spole nosti“ bude obsahovat vše pot ebné, aby umožnila každému lov ku 

realizovat své pot eby a tvo ivost, pokud tím nebude poškozovat ostatní. Tak budeme moci 

dosáhnout sociálního smíru (ohleduplnosti) a zdraví.  

V rámci OS- MS m že každý len i vn jší spolupracovník) vnést  své  životní  zkušenosti,  

zám ry  a  myšlenky  do  tematicky  zam ených  pracovních  skupin  a  aktivn  se  tak  podílet  na  

rozvoji kvality svého života. 

 

OB ANSKÝ SN M ech, Moravy a Slezska je cestou ke zdravé spole nosti, 

lidsky d stojnému životu a um ní nést následky svých vlastních rozhodnutí, 

nikoliv rozhodnutí druhých, jako se to d je doposud. 
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„Odpov dnost všech za všechno je odpov dností nikoho za nic.  

Je pot eba nastolit osobní odpov dnost.“  

Tomáš Ba a 

 

 

PILÍ  VŠEOBECNÉ SPRÁVY 

 
1. Ob anská spole nost nesmí být nad azena jednotlivci. Aby mohla fungovat správn , musí 

platit: lov k je základním lánkem spole nosti se svými nezpochybnitelnými 

lidskými právy a povinnostmi s neodd litelnou osobní odpov dností za sebe 

sama i spole nost (právo - odpov dnost - povinnost). 

2. lov k m že svá lidská práva rozší it o práva ob anská, a poté se p ímo podílet 

na rozvoji a kvalit  ob anské spole nosti. Tato práva získává po spln ní k tomu 

stanovených podmínek.   

3. Ob anská spole nost umož uje každému lidsky d stojnou dostupnost základních 

životních pot eb.  

4. Aby  skon ilo  období  zneužívání  moci  a  ned stojné  bezmoci,  kdy  jsou  ob ané  klamáni  

volebními sliby, p ežitou ústavou, nep ehledným množstvím nejednozna ných, r zn  

vykládaných zákon , mezer v zákonech a nevymahatelností práva, je t eba p ijmout 

zásadu: Nezastupitelnost ob ana p i procesu rozhodování. Za ob ana nesmí nikdo 

svévoln  rozhodovat jinak, než v souladu s jeho pov ením, nad kterým však 

vždy stojí ob anská odpov dnost a úcta k lidským práv m a povinnostem. 

5. Soudní  moc  vždy  podléhá  právu  a  je  za  nespravedlivý  rozsudek  postižitelná.  Proto   

se p edevším musí ídit zásadou: Nikdo nesmí být poškozen! Pokud soudním 

rozhodnutím dojde k uznání poškození, musí mu být škoda nahrazena bez 

jakýchkoliv dalších podmínek a lh t proml itelnosti.  Tato  zásada  musí  stát  nad  

zákony, které je t eba u init p ehlednými, jednoduchými, jednozna nými a srozumitelnými 

každému, i bez právního vzd lání. 

6. Jakýkoliv vlastnický vztah k p írodním zdroj m je p inou jejich drancování, ni ení 

životního prost edí, vydírání lidí a hrozbou vále ných konflikt . Další zásada tedy zní: 

írodní zdroje nesmí nikdo vlastnit, smí je pouze spravovat i užívat, a to vždy  

s ohledem na jejich maximální možnou ochranu a hospodárnost. 

7. Základním principem v oblasti všeobecné správy je d sledné uplat ování 

ROVNOVÁHY práv a povinností. 
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„Musíme sm ovat bez výhrady k tomu, aby se lidskému pokolení vrátila svoboda myšlenková, 
svoboda náboženská a svoboda ob anská. Svoboda, tvrdím, je nejskv lejší statek, stvo ený spolu 
s lov kem a od n ho neodlu itelný... Uve me tedy lov ka, pokud možno, na svobodu! – 
Osvobo me jej od všech na izovacích dogmat, kult  a poslušností.“      

Jan Amos Komenský 
 

 

PILÍ  KULTURY 
 

Hlavním úkolem kultury je výchova ke svobod :  
 

1. Spole enský  respekt  a  úcta  p irozených  rozdíl  mezi  muži  a  ženami  jsou  dnes  

znehodnoceny, jejich role se um le popírají, stírají a zam ují. Má-li dojít spole nost 

obrody a dosáhnout skute né prom ny: je pot eba umožnit muž m a ženám jejich 

tv í napln ní dle p irozených p edpoklad , spíše než podporovat úsilí žen 

vyrovnat se muž m a naopak. 

 

2.  Úpadek lidských hodnot asto umocn ný tíživou ekonomickou situací vážn  narušují 

poslání rodiny. Je t eba uznat rozdílné p edpoklady - vlastnosti a schopnosti muž  i žen, 

aby rodina mohla napl ovat své hlavní poslání, kterým je harmonické soužití, 

pé e a výchova, a vytvá ení pozitivních vzor  pro budoucí generace. 

 

3. Sou asné školství coby nástroj pasivního p ijímání ideologických dogmat nepodporuje 

dostate  rozvoj  vlastního  úsudku  a  tedy  ani  pravdivého  poznávání  reality.  Je  t eba:  

školství rozvíjející jedine né schopnosti žáka, lidskost a touhu po poznávání 

pravdy. 

 

4. Sou asné uplat ování získaných v domostí i vrozených schopností lov ka na trhu práce 

v nezdravém vypínání (štvaní) se ke konkurenceschopnosti má ni ivý dopad na lidskou 

stojnost.  Je  d ležité  sm ovat  k  tomu,  aby  platilo:  „ emu  se  v nujete“  a  ne  „ ím   

se živíte“. Dalším bodem pilí e kultury proto je: Výchova ob an  pro život, nikoliv pro 

trh práce, z jehož sev ení je pot ebné lov ka uvolnit. 

 

5. Zneužívání informací, jejich zaml ování i p ekrucování dosáhly neúnosných rozm .  

Pro  zdravý  život  spole nosti  je  nutné  zajistit:  svobodné sdílení nezkreslených 

informací s d razem na moráln -mravní nezávadnost. 

 

6. Spole nost všemi dostupnými prost edky podporuje lidskou tvo ivost rozvíjející 

vztah k ušlechtilým hodnotám na úrovni t lesné, duševní a duchovní.  

 

7. Základním principem v kulturní oblasti je poznání a pochopení SVOBODY. 
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„Moc pen z se v dob  míru p iživuje na národu a v dobách protivenství proti n mu strojí spiknutí. 
Je despoti jší než monarchie, nestoudn jší než samovláda, sobe jší než byrokracie. Na tr n 
byly posazeny korporace, bude následovat éra korupce na vysokých místech a moc pen z v zemi 
se bude snažit  rozší it  svou  vládu  tím,  že  bude  pracovat  na  p edsudcích  lidu,  dokud  nebude  
bohatství této zem  soust ed no v rukou n kolika lidí a Republika nebude zni ena… 
V této chvíli se bojím o osud své vlasti víc než kdykoli p edtím, dokonce víc než v dobách války.“  

 
Abraham Lincoln 

 
 

PILÍ  HOSPODÁ STVÍ 
 

1. Je  pot ebné  si  uv domit,  že  hospodá ství  je  pouze  jednou  ze  sou ástí  spole nosti.  
Hospodá ství má být dobrým pomocníkem: nesmí mu však být pod ízeno rozhodování  
o všeobecné správ  a kultu e.  

2. vodn  sloužily peníze jako univerzální prost edek k usnadn ní tržní sm ny. Tento 
užite ný smysl však ztratily, když se samy staly zbožím a když bylo umožn no p ovat je 
na úrok nebo jsou-li vydávány jako nekrytá, pomyslná hodnota. Východiskem je reálné 
hospoda ení. Peníze v jakékoli podob  musí být podloženy výhradn  skute nými 
hodnotami, za n ž musí být kdykoli v plném rozsahu sm nitelné. 

3. Stávající systém umož uje vytvá et nové peníze pouze pomocí pen z bez vytvo ené nové 
užitné hodnoty. Zdravý finan ní systém nesmí umož ovat drancování produktivní 
ekonomiky neproduktivními spekulacemi s pen zi.  

4. Ekonomické atakování lidské d stojnosti spo ívá v námezdní práci (práci za mzdu) a na ní 
založeném „trhu práce“. ešením je: individuální podíl na výnosech i nákladech 
produktivní sféry odpovídající podílu na její produkci.  

5. Jakákoliv práce úm rná schopnostem a dovednostem lov ka provád ná 
odpov dn  a poctiv  má pro spole nost sv j význam. 

6. Není pot eba neustálý r st. ležité je, aby výkon hospodá ství pokrýval ve ejnou 
sféru a oprávn né pot eby ob an  a spole nosti. 

7. Základním principem v hospodá ské oblasti je SPOLUPRÁCE. 

 

* * * 
 

Pilí e OB ANSKÉHO SN MU byly sepsány ve výjime ném tvo ivém duchu 27. b ezna 2012 

v p edve er 420. výro í narození J. A. Komenského v Pardubicích Jaroslavem Hauserem - Petrem 

Chel ickým  Hradilem  -  Karlem  K ížem  -  Liborem  Mikšem  -  Ji ím  Schlimbachem  -  Alešem  

Svobodou - Jaroslavem Sýkorou 

Pod kování našim ženám - Pilí e OS- MS byly sice sepsány sedmi muži, živé a napln né jsou 

však  také  díky  celoživotním  p ipomínkám,  post eh m  a  radám  našich  žen,  které  nám  jsou  

láskyplnou oporou a inspirací. Za to jim pat í naše vroucí pod kování.  

* * * * * * * 

Svým podpisem potvrzuji souhlas s Pilí i OS- MS. 
 

Jméno ( iteln ):       Datum:   
 

Podpis:       Podpis(y) ru itele( ) 


