
Prohlášení OS-ČMS k setkání iniciativ v Přísece 8. září 2012 

Dne 8. a 9. září 2012 proběhlo setkání iniciativ v Přísece u Světlé nad Sázavou. Na pozvání 
organizátora – Nezávislé iniciativy občanů – NIO se zúčastnil i zástupce OS-ČMS Jaroslav Hauser.  

Setkání po stránce zabezpečení zázemí účastníků bylo zvládnuto velmi dobře. 

Samotné sobotní jednání bylo z mého pohledu poznamenáno několika negativními skutečnostmi. 
Nebylo možné se dlouho dohodnout na průběhu jednání, díky neukázněnosti a netolerantnosti 
několika jednotlivců docházelo k neustálému rušení a zbytečnému prodlužování jednání. Celé jednání 
probíhalo ve značných zmatcích, občas nezvládnuté, zmatečné a pro nestranného pozorovatele muselo 
vše vyznít jako zbytečná ztráta času. Někteří účastníci si projevy natáčeli, případně přenášeli on-line 
na internet, což dopředu oznámili. Díky projevům nesnášenlivosti jak mezi jednotlivými účastníky, tak 
vůči některým státním představitelům nebylo jasné, jak jednotlivé záznamy či přenosy videí z místa 
konání budou prezentovány. S řadou projevů o trestních oznámeních, páchání velezrady, žalobách u 
soudů různých úrovní nebylo možné se ztotožnit či příjmout, proto jsem jednání  krátce před 18 
hodinou opustil. Nesouhlasné stanovisko s vystoupeními bylo zveřejněno na fb hned druhý den ráno 
po sedmé hodině. Důvodem byl fakt, že OS-ČMS nechtěl a ani do budoucna nechce být s průběhem a 
závěry tohoto a jemu podobných setkání spojován. 

Přes poměrně umírněné závěrečné komuniké jsme přesvědčeni, že takové spojování iniciativ nemůže 
v současné době přinést nic, co by umožnilo vybřednout ze současné neutěšené situace. Zrušení vlivu 
politických stran na dění v této zemi není samospasitelné a ani není hlavní příčinou současných 
problémů. Co by se mělo udělat pro pozitivní změny ve společnosti, až na pár výjimek bohužel 
v sobotu nezaznělo.  

Znovu se důrazně od průběhu distancujeme a prohlašujeme, že prezentované snahy 
nejsou v souladu s postupy, které zastává OS-ČMS, tedy vytvoření podmínek pro 
tvořivý život, výrazně se lišící od dosavadního pojetí nespokojenosti a strachu. Stále platí 
to, co jsme 10. března 2012 vyhlásili v Dekretu Kutnohorském 2012: 

„Abychom se přestali točit v bludném kruhu chaosu, zdevastovaných sociálních vztahů a 
životního prostředí, zdražování, státního dluhu, korupce, demonstrací, peticí, referend a 
stávek, je třeba přijmout novou společenskou smlouvu. Jelikož k tomu pouhé ideje nestačí, 
je třeba zavést taková sociální pravidla, která postupně odstraní převládající hegemonii 
strachu a účinnými a důslednými nástroji umožní společenský sociální smír.“ 

OS-ČMS je připraveno ke spolupráci a podílení se na případných společných krocích 
k nápravě nastalé situace ve společnosti, pokud v budoucí době dojde ke sblížení postojů 
a názorů. 

Za radu OS-ČMS Jaroslav Hauser 

 


