
Vyjádření Rady OS-ČMS k přímé volbě prezidenta ČR v roce 2013 
 
 
Heslem úpadkové éry Říše římské bylo Chléb a hry. Naše dnešní upadající civilizace si 
vzpomněla na toto heslo, a proto mocní kalkulují: Dejte občanům najíst a možnost nejen 
sledovat, ale i přímo se účastnit her, a oni se přestanou zajímat o možnost jakýmkoliv 
způsobem ovlivňovat dění tam kde žijí.  
 
V současné době už i naše „vyspělá společnost“ začíná mít problémy s chlebem. Tyto jsou 
zatím dobře skryty a jenom občas prosákne zpráva o tom, o kolik procent se díky 
extrémnímu počasí zvýšily výkupní ceny pšenice, kukuřice a dalších plodin. Proto i hry musí 
napomoci stavu permanentní letargie a znechucení z Veřejné správy u většiny společnosti. 
 
Olympijské hry sice na nějakou dobu zaplnily místo v hlavních zprávách, ale i ty se 
odsouvají do pozadí, a je potřeba je něčím nahradit, aby se občané nenudili a příliš 
nepřemýšleli o možnostech nápravy, nebo lépe výměny shnilého systému. 
 
V poslední době jsme jako představitelé OS-ČMS často oslovováni ve věci veřejné volby 
prezidenta České republiky. Tato volba je podle našeho názoru další ukázkou neschopnosti 
současné společnosti v našich zemích zabývat se skutečnými problémy. Obyvatelstvu je 
s velkou pompou nabízena možnost -  řečeno slovy masmédií: „zvolit si konečně toho svého 
prezidenta“.  Zdá se, že byla nalezena jedna velká hra. Hra o to, kdo se stane prvním přímo 
zvoleným prezidentem v našich zemích. Kandidátů je potřebné dát co nejvíce, aby každý, 
kdo se chce zajímat o pomyslné blaho našeho národa, mohl studovat jejich životopisy. 
Falešně se v lidech vyvolává naděje, že bude možné nasměrovat vývoj v našich zemích 
žádoucím směrem, když alespoň prezidentem či prezidentkou bude slušný člověk. 
 
Ne, prezident naší republiky není a ani mu nebude dovoleno být někým, kdo v našich 
zemích něco změní. Jako symbol a pověstný „kladeč věnců“ nebude mít žádné pravomoci. 
I když to bude ta nejslušnější žena či muž žijící v Čechách na Moravě či ve Slezsku, stane se 
po vyprchání nadšení z této pro občany nové, neokoukané a nádherné hry nešťastný člověk, 
který bude moci několikrát do měsíce veřejně vystoupit a říci svůj názor, ale bez možnosti 
cokoliv ovlivnit. 
 
Považujeme tedy veřejnou volbu prezidenta za další (kolikátou již?) snahu představitelů 
stávající moci odvést pozornost od hluboké společenské, hospodářské a kulturní krize. Proto 
nehodláme podpořit veřejně žádného z kandidátů, i když jsme si vědomi, že mezi nimi lze 
nalézt poctivé a slušné občany, kteří by svým chováním mohli jít příkladem.  
 
Účast v těchto volbách považujeme za ztrátu času a energie, která nám pak může chybět na 
cestě budování společnosti nové, založené na principech tří pilířů Občanské společnosti. 
 
Přesto rozhodnutí o tom, zda jít volit prezidenta České republiky či nikoliv, je pouze a jen 
svobodným osobním rozhodnutím každého našeho občana – tedy i členů a příznivců OS-
ČMS -  do kterého nelze žádným způsobem zasahovat a ani jej ovlivňovat.  


