
Prohlášení Rady OS-ČMS k volbám 2013 

25. a 26. října nás čekají předčasné volby. Mají být náhradou za ty v roce 2010, které 

byly podle mnohých nadějné ale následně činností politických stran svým dopadem opět 

zpackané. Pokolikáté už konstatujeme stejnou skutečnost?  

OS-ČMS nikdy neusiloval o to být reálnou politickou silou v současném systému. Přesto je 

připraven politickému subjektu, který nabídne možnou změnu systému nastavením hodnot a 

jasných pravidel, vyslovit podporu. Pro nás jsou vždy měřítkem hodnoty, obsažené v Pilířích 

OS-ČMS. 

Hlavní úsilí OS-ČMS se v současné době zaměřuje na projekty posilující lokální soběstačnost. 

V tom se nepotřebujeme spoléhat na žádnou politickou sílu a moc, do těchto vztahů vstupují 

lidé naprosto svobodně na základě osobního rozhodnutí.  

V úvodní animaci Občanského Sněmu ČMS se konstatuje, že politici jsou pouze loutkami 

v rukou nadnárodních korporací. To, že všichni politici nakonec budou pracovat pro své 

chlebodárce, prokázali bezezbytku i politici trojkoalice. Stávající parlamentní strany jsou v 

této hře na demokracii  již zkušené a tak před volbami na doporučení svých poradců  

předkládají lidem často to, co chtějí slyšet, nebo to, co jim média podsunou aby slyšet chtěli. 

Nové subjekty jsou pak až na výjimky záměrně ignorovány, aby jejich myšlenky nemohly 

veřejně zaznít. 

Jednotliví občané a tedy i členové a příznivci OS-ČMS se tedy budou rozhodovat podle svého 

svědomí a zodpovědnosti, zda vůbec či koho půjdou volit. Podle našeho názoru není nutné 

znepokojovat se různými, někdy až silně demagogickými výzvami sdělovacích prostředků, 

politiků či jednotlivců, které se opět objevují. K těmto výzvám patří například: 

- „kdo nejde volit, volí toho či onoho“, „volby jsou občanskou povinností“ případně 

„když nepůjdeš k volbám, pak si nestěžuj“.  

názor Rady OS-ČMS - Pokud volič nenachází na kandidátkách nikoho, koho by volit 

chtěl, je jeho výsostným právem voleb se neúčastnit do té doby, než se někdo vhodný 

objeví. 

- „je nutné volit menší zlo“;  

názor Rady OS-ČMS - tento argument je z našeho pohledu scestný, protože pokud volič 

požaduje morální politiky, pak takto neuvažuje a opět se asi voleb nezúčastní až do 

doby, kdy bude moci volit dobro 

- „nedávejte hlasy novým či malým stranám, stejně propadnou“  

názor Rady OS-ČMS - pokud je nová či malá strana svým programem voliči blízká, 

nechť tento svůj názor vyjádří; nechat se zmanipulovat tímto výrokem přinejmenším 

znamená, že volič dává přednost jakémusi chladnému kalkulu před – z jeho pohledu 

dobrým – programem 

Všechny výše uvedené výzvy či apely jsou manipulativní a negramotné. Volební právo by 

mělo být doprovázeno zodpovědným přístupem každého z nás. Proto vyzýváme naše členy a 



příznivce, aby naložili se svým hlasem zodpovědně  a především podle svého. Pokud zjistí, že 

v letošních volbách není žádný subjekt, který by nabízel to, co požaduje, pak nevolit nikoho je 

také volba. 

Naleznete-li subjekt, který vás svým programem a vystupováním přesvědčí, pak se 

nenechávejte zviklat ani v případě, že se jedná o „malou“ stranu. Nenechávejte se 

manipulovat politickými kalkulacemi, to přenechte jiným. Řiďte se vlastním svědomím a 

rozumem a nenechávejte rozhodnutí na jiných. Pokud by bylo možné najít autority, které nám 

při volbě správně poradí, pak by bylo naše volební právo zbytečné - mohli bychom rovnou 

nechat rozhodovat tyto autority. Proto se konkrétní tipy na těchto stránkách nedozvíte. Přesto 

můžeme s jistotou říci, že by bylo do jisté míry naivní čekat jiné chování od stran, které se již 

v parlamentu několikrát v minulých letech objevily. Buďte velmi obezřetní a kritičtí i k 

novým „milionářským“ případně „miliardářským“ stranám. Je velmi pravděpodobné, že 

potřeby běžného občana středem jejich zájmu nebudou. 
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