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Ještě nedozněly fanfáry triumfálního nástupu našeho prvního přímo zvoleného 
prezidenta a už tu máme další téma, jak rozhádat poslední zbylá přátelství, která po této 
všenárodní taškařici zůstala nedotčena.  Opět se naplnilo ono Machiavelliho pověstné 
„Rozděl a panuj“.   

Příznivci nižší šlechty se radují ze „svého“ prezidenta a fanoušci šlechty vyšší stále 
nemohou uvěřit, že prohrálo - podle jejich názoru - menší zlo. Zlost poražených se pak 
obrací i proti těm, kteří odmítli hrát tuto průhlednou hru na padoucha a hrdinu, a jasně se od 
těchto občany rozdělujících hrátek distancovali. 

Aby toho všeho nebylo málo, dostávají občané v dnešních dnech k dispozici další 
porci her – teď mohou sázet na to, zda budou moci jít k volbám ještě letos, nebo až příští rok, 
a jestli do té doby budou vládnout modří, oranžoví nebo průhlední. 

 
Jsme přesvědčeni, že se vůbec nic nezměnilo, a ani v nejbližší době nezmění. 

Ztotožňujeme se s názory přirovnávající stav dnešní společnosti nejen v naší vlasti  k 
rakovině s rozsáhlými metastázemi. S čím se však neztotožníme je hledání způsobu jak 
nemocnou společnost udržet při životě „chemoterapií, ozařováním, či jejich kombinací“. 
Starý postup k obrodě společnosti vést nemůže, neboť politici jsou v roli lékařů zaprodaných 
farmaceutickým firmám, kterým jde pouze o vliv, zisk a moc. Příčiny nemoci známe - 
nedovolme proto, aby obrozující se společnost započala s implantovaným nádorem morální 
bídy.  

  
V této situaci se tedy pro OS-ČMS nic nemění. Odmítáme omezený pohled, že je 

nutné štvát jeden tým proti druhému, zvláště když vidíme, že po představení pro davy jsou 
aktéři na pokračování již předem domluveni. Je nutné postupně vytvořit třetí tým, který 
umožní život zdravé společnosti odolné proti onemocnění a neduhům. 
 
 Již poněkolikáté OS-ČMS nenaletí na manipulaci představitelů stávající moci odvést 
pozornost občanů od hluboké mravní krize. Nebudeme podporovat žádné stávající 
parlamentní strany ani jejich minulé, současné či budoucí kandidáty. Jsme připraveni 
podporovat takové strany a hnutí, které nabízejí morální obrodu společnosti,  chápou 
zastupování občana jako velmi zodpovědnou a čestnou službu  a staví na základech 
slušnosti, morálky a spolupráce. V současné době se takovýmto subjektem jeví být například 
vznikající politické hnutí  Česká země domov můj, které je ve své snaze přinést konečně 
morální hodnoty do oblasti veřejné správy podporováno jak radou, tak i některými členy 
OS-ČMS.  
 


