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S CÍLEM ZAJISTIT OBČANŮM ROZHODUJÍCÍ PRAVOMOCI K TVORBĚ A SPRÁVĚ
NOVÉHO SPOLEČENSKO - EKONOMICKÉHO USPOŘÁDÁNÍ

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme naši spoluodpovědnost za stav země a požadavek,
resp. vůli ZAHÁJIT TRANSFORMACI ČESKÉ REPUBLIKY občanskou cestou s využitím
myšlenek, cílů a nástrojů této petice v duchu DEKLARACE OBČANSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI
podepsané 15. března 2011 v Praze skupinou občanů a podpořené občanskými iniciativami.
Petiční výbor a současně signatáři Deklarace Občanské sounáležitosti:

•
•
•
•

Václav Vorel – poradce
Jan Michael Kubín – obchodník
Zdeněk Ponert – dělník
Josef Zídek – ekonom

Hlavní občanské iniciativy - partneři ke dni podpisu petice:

•
•

Česká konference o.s. www.ceska-konference.cz
Defenestrace politiků 2012, Miloš Cach

Člen petičního výboru pověřený komunikací s adresáty petice a úřady České republiky:
Václav Vorel, Heyrovského 42, 301 00 Plzeň,
e-mail: sounalezitost@vykroceni.cz a v kopii marketing@viaoptima.cz
(www stránky původní Občanské sounáležitosti jsou nyní nahrazovány novými)
Přílohy petice:
č. 1 Deklarace občanské sounáležitosti – nedílná součást petice, viz. KOMPLETNÍ TEXT DÁLE
č. 2 Doprovodný text k Deklaraci občanské sounáležitosti – jen informační a mimo petici

SHRNUTÍ PRAKTICKÝCH KROKŮ - CO, PROČ A JAK REALIZOVAT
A) Stav České republiky a praktické kroky zahájení transformace
1. Stav České republiky je neutěšený, politické strany a politici nemají řešení.
2. Cítíme spoluodpovědnost za situaci a domníváme se, že můžeme spoluprací všech skupin obyvatel
vytvořit z České republiky prosperující stát.
3. Uvědomujeme si nutnost vyváženosti práv a povinností všech občanů v nové ústavě založené
na návratu k základním lidským hodnotám, přirozenosti života a vědomí sounáležitosti občanů.
4. Za základ obnovy a prosperity země považujeme silnou občanskou společnost, rozvoj obcí
v jednotlivých regionech, městech, decentralizovaný stát a především kvalitní tvořivou práci
odpovědných občanů ve všech oborech lidské činnosti.

5. Práci na zahájení transformace lze zahájit celospolečenskou shodou vyjádřenou změnou zákonů
v Parlamentu České republiky.
6. Jako praktický nástroj transformace nabízíme spoluobčanům vznikající hnutí „Občanská sounáležitost“,
které vyjádří vůli většiny občanů vyjednat v parlamentu s ostatními politickými subjekty legislativně
podložené zásadní zvýšení účasti občanů na správě země. Politický subjekt je spojujícím prvkem
pro ostatní a nezatížen pravo-levým viděním světa a ideologiemi.
7. Hnutí Občanská sounáležitost se po zajištění zahájení transformace a schválení nové ústavy rozpustí,
občané se vrátí do občanské společnosti a z občanských organizací a iniciativ budou trvale kontrolovat,
nakolik správci státu vnímají přání a potřeby občanů a myslí na budoucnost.

B) Motivace autorů PETICE a Deklarace občanské sounáležitosti
1. Ověřili jsme si, že úcta a naplňování základních lidských hodnot, slušnost, tvořivost, vzájemná úcta a
občanská sounáležitost jsou předpokladem kvalitnějšího života.
2. Přejeme si tuto zkušenost předávat a spojit maximum slušných, schopných a odvážných občanů ke
společné tvorbě místo boje o zdroje.
3. Jsme připraveni pracovat se všemi spoluobčany na vzniku nového společensko – ekonomického
uspořádání. Naším cílem není „politická kariéra“, ale jen služba národu v obtížném období.

C) Organizace petice, požadavku občanů na vznik hnutí a doprovodných akcí
1. Souhlasíte- li s peticí, tak dejte prosím elektronický souhlas jen na jediné z internetových adres, kde
bude zveřejněna. Koordinační a komunikační místo se tvoří.
2. Po celé zemi se předpokládá síť kontaktních osob, u kterých fyzicky vyplníte petiční arch. Přivítáme
dobrovolníky, kteří budou v souladu s východisky a myšlenkami transformace a zorganizují podpisové
akce. Hledáme také „nositele změn – aktivisty“, kteří pomohou s naplňováním Deklarace občanské
sounáležitosti. Kontaktujte nás, pokud můžete pomoci a chcete být součástí celorepublikového
změnového týmu.
3. Současně budete mít možnost vyjádřit souhlas se vznikem hnutí Občanská sounáležitost.
Hlavním programovým zaměřením hnutí je sounáležitost občanů při společné tvorbě hmotných i
nehmotných přínosů pro důstojný a bezpečný život všech občanů. Předpokladem transformace je
poznání občanů, že mohou sami svobodně, sebevědomě a bez boje, věcně řešit osobní, rodinné i
veřejné záležitostí a hodnoty nadřadit ekonomickým vlivům. Podmínkou je společná volba národní
identity, směřování a podoby státu a důsledná formální i neformální participace občanů na správě země
na všech stupních.
4. Cíle pro přípravu zahájení transformace v r. 2011 jsou:
a/ aktivování a spojení občanů – koordinovaná síť aktivistů po celé zemi
b/ vyvolání předčasných voleb – výzva vládě v červnu (spolu s dalšími iniciativami)
c/ vstup do parlamentu – v předpokládaných předčasných volbách na podzim 2011
5. Na podporu vzniku pracovních placených míst je pro občanské aktivisty připravena metodika vzniku sítě
Center občanské sounáležitosti. Přínos podpory nezaměstnaným i podnikatelům byl prakticky ověřen.

VYJADŘUJME VŠEMI DOSTUPNÝMI PROSTŘEDKY, ŽE JSME ODHODLÁNI PŘEVZÍT
ODPOVĚDNOST ZA NAŠE ŽIVOTY A ČESKOU REPUBLIKU.

DEKLARACE OBČANSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI
My, níže podepsaní občané České republiky, vedeni přirozenou touhou po kvalitním, svobodném a
plnohodnotném životě, umožňujícím materiální i duchovní rozvoj každého jedince, vědomi si
neutěšeného stavu společnosti, odmítáme pokračující deformování základních lidských hodnot a
vztahů. S důvěrou v moudrost, tvořivost a odvahu občanů České republiky, s vědomím občanské
odpovědnosti, vedeni snahou o navrácení přirozených hodnot do běžného života naší společnosti a
zachování národní identity, jsme připraveni nejen svým hlasem, ale především činy obnovit silnou
občanskou společnost. Vyzýváme tímto spoluobčany ke spojení sil a zahájení tvorby nového
modelu společensko-ekonomického uspořádání, kde správa věcí veřejných bude naplňovat
vůli občanů k společnému rozvoji země, nikoliv jen cíle zájmových skupin.
Svět se mění, nejen kvantitativně, ale i kvalitativně. Původní cíle a vize národního společenství jsou
přežity a politickými elitami zneužívány. Necítíme se vlastníky své země a uvědomujeme si, kam
vede orientace pouze na zisk. Chceme citlivě chránit a obnovovat přirozené mechanismy ve
společenstvích lidí v souladu s přírodou a tradičními hodnotami. Novým formulováním občanských
práv a povinností v ústavě tvořme prostředí pro rozvoj občanské společnosti, která bude silně
zakotvena ve vědomí všech občanů. Spolu s důrazem na lidské hodnoty si v každodenním životě
pomáhejme navzájem a usilujme o zahájení procesu pozitivních změn. Požádejme tvořivé a
zejména ekonomicky zabezpečené podnikatele i zaměstnance o aktivní účast na společné proměně
země.
Cílem změn musí být především spokojenost a bezpečnost občanů, zastavení tunelování
veřejných zdrojů, zvyšování soběstačnosti a stability země a všeobecně vyšší kvalita života.
Vytvořme stát svobodných a sebevědomých občanů, postavený na právu, lidskosti, mravních
principech, vzdělanosti, občanské sounáležitosti a respektování přirozenosti života a jeho
zákonitostí. Bez sdílení hodnot, tradic a kultury zanikneme jako stát a ztratíme svobodu.
Pomocí soudržné a stabilní společnosti tvořme společnost občanů, kteří dokáží pečovat o majetek
země včetně přírodních zdrojů. Pomocí otevřenosti a pravdivosti rozhodujme samostatně o našich
životech a směřování země.
Koordinovaně vytvořme alternativu pro všechny, kteří již nevidí perspektivu ve stávajícím modelu
zastupitelské demokracie. Rozvojem a aktivitou občanské společnosti omezme vliv politických
stran a vznik prostředí pro mocenské a totalitní tendence, postavené na rozdělování občanů a
konfliktech. Požadujme celospolečenský dialog s cílem neprodleně zahájit skutečnou kvalitativní
proměnu země, včetně zásadního oddlužení, na které se budou moci podílet a ztotožnit se s její
nezbytností všichni obyvatelé bez rozdílu.
Na klíčových postech země však již nesmí být ti, kteří ji zadlužili a vytunelovali, ale spolehlivé,
schopné a morálně vyzrálé osobnosti, odborníci, pod kontrolou občany obsazeného a řízeného
parlamentu. Zahájením změn získají odvahu i další tvořiví a odpovědní lidé ve všech skupinách
obyvatel, kteří mají potenciál připravit a realizovat celospolečensky akceptovatelné reformy.
Domníváme se, že je třeba zásadní inventura zdrojů země. Nechceme nadále připustit neefektivní
a nepotřebné procesy, které umožňují ve veřejném sektoru vybraným skupinám žít na úkor většiny
společnosti. Řešme skutečné priority, abychom zabránili dalšímu propadání občanů do existenční
nejistoty.
Aby toho bylo možné dosáhnout, je potřeba zapojit do procesu hledání způsobů a cest
k uspokojování naléhavých potřeb občanů i státu odborníky schopné formulovat a současně
realizovat zásadní vize, také však řešit příčiny současné hospodářské krize v kontextu
celoevropského společensko-ekonomického prostředí.

Zásadní podmínkou změny musí být kvalitní vnímání potřeb občanů a praktické zajištění možnosti
jejich zapojení do realizace změn. Účast občanů na společné tvorbě je předpokladem nezbytného
sociálního smíru.
Chápeme, že proměna celkového klimatu v zemi musí začít u každého z nás. Proměnou
přístupu ke svému životu a k okolí zastavme úpadek země, nastartujme její obnovu a rozvoj.
Osobními příklady dokažme, že jsme skutečně ochotni a schopni:
osobní participací na správě věcí veřejných kontrolovat vedení země po celé volební období
s možností odvolání správců země, kteří neplní dohodnuté cíle; spoluprací předcházet
rozdělování občanů ideologiemi a tím zneužívání politické moci,
spolupracovat i přes rozdílné postoje a názory, učit se vzájemnému respektu a komunikaci
při hledání řešení, hledat přednostně to, co nás spojuje,
učit se řešit samostatně životní situace a tím posilovat skutečnou stabilitu společnosti,
vnímat, že vyváženost a neoddělitelnost materiálního a duchovního pojetí života vytváří lepší
prostředí pro harmonický život, tvůrčí práci a materiální zabezpečení,
podílet se na vytváření nové regionální a následně i národní ekonomiky v souladu
s respektováním principů obnovitelnosti přírodních zdrojů.
Organizujme celospolečenskou diskusi jako základ pro uplatnění principů sounáležitosti a
nadčasovosti a zahajme proces změn těmito konkrétními aktivitami:
Tvořme „Sítě a aliance podniků“ pro podporu podnikání bez korupce a podporujme jako
spotřebitelé společensky odpovědné podniky. Podporujme budování nových vztahů mezi
podnikateli i zaměstnanci, mezi neziskovým a komerčním sektorem.
Vyzvěme osobnosti s přirozenou autoritou v jednotlivých regionech k účasti na elektronicky
propojeném virtuálním „Stínovém občanském parlamentu“. Vyjadřujme jím stanoviska k
aktuálním potřebám země, hledejme tak případné budoucí nástupce současných politiků.
Založme hnutí „Občanská sounáležitost“ jako jednoúčelovou platformu občanských
iniciativ, která vstoupí do parlamentu. Po vytvoření povolební celonárodní shody o zahájení
proměny země a převzetí krizového řízení státu odborníky pod kontrolou občanské společnosti
se hnutí promění v neziskový občanský subjekt pro podporu procesu změn.
Vytvořme z desítek odborníků „Tým pro řešení odborných otázek“ (občanský think-tank),
pracující na přípravě programu obnovy země: „OBČANSKÁ CESTA – naděje České republiky“,
do doby jeho přijetí v personálně obměněných zákonodárných sborech a exekutivě státu.
Zorganizujme již v květnu t. r. Celonárodní konferenci občanských iniciativ, která poté spolu
s dalšími aktivními skupinami obyvatel vyzve současné zastupitele, politické strany a Vládu
České republiky k jednání o zásadním zapojení občanů do řešení situace země, včetně
možnosti předčasných voleb na podzim 2011!
Ukažme, že umíme změnit správu věcí společných sami, bez současných politiků.
Přišel náš čas – vykročme občanskou cestou! Rozhodujme o naší zemi sami v regionech,
tvořme novou znalostní ekonomiku založenou na regionálních aktivitách, vzájemném
respektu a spolupráci. Tvořme společně novou podobu České republiky s uspořádáním, které
bude odpovídat našemu poznání, potřebám a vědomí osobní odpovědnosti za štěstí a
seberealizaci každého z nás!
V Praze 15. března 2011

Signatáři Deklarace Občanské sounáležitosti
1/ Václav Vorel – poradce
2/ Jan Michael Kubín – obchodník
3/ Zdeněk Ponert – dělník
4/ Josef Zídek – ekonom
Hlavní občanské iniciativy - partneři
1/ Česká konference o.s. www.ceska-konference.cz
2/ Defenestrace politiků 2012 – Miloš Cach
SIGNATÁŘI DEKLARACE OBČANSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI z 15. 3. 2011 v Praze
Souhlas před oficiálním zveřejněním deklarace a petice.
Partneři jsou uvedeni přímo u deklarace.
Jiří Polák, akademik, politolog, spisovatel, Švédsko
Ing. Miloš Fürst, Eq.M.,Eq.V., majitel firem ILV a předseda představenstva OHK Plzeň-jih,
Příchovice, Plzeňský kraj
Michaela Horáčková, důchodkyně, Plzeň
Dagmar Svatková, důchodkyně, Plzeň
Ernestína Velechovská, OSVČ, Bechyně, Jihočeský kraj
Nataša Foltánová, manažerka, Brno
Miloň Čepelka, důchodce, Praha
Jaroslav Volf, OSVČ, Plzeň, Plzeňský kraj
Jaroslav Chládek, terapeut, Brno
Rudolf Hurník, podnikající důchodce, Plzeň (www.ceskyprojektzdravi.cz)
Arnošt Bednář, důchodce (předseda o.s. PODNĚTY.CZ), Český Krumlov, Jihočeský kraj
Hana Matějková, studentka, Plzeň
Miroslav Zimmermann, mechanik, Brno
Zuzana Zimmermanová, prodavačka, Brno
Nikola Zimmermanová, studentka, Brno
Libuše Zimmermanová, důchodkyně, Brno
Martina Kratochvílová, invalidní důchodkyně, Plzeň - město
Eva Střížovská, šéfredaktorka (Český dialog), Praha
Ing. el. Zdeněk Trinkewitz, důchodce, Praha 14, Hostavice
Mgr. Eva Trinkewitzová, učitelka, racující důchodce, Praha 14, Hostavice
Světlana Soldánová, nezaměstnaná, Jeseník, Olomoucký kraj
+ 372 dalších podpisů

Doprovodné slovo k „DEKLARACI OBČANSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI“,
výzvy ke spojení občanů a obnově České republiky
Vážení spoluobčané,
jako skupina občanů a občanských iniciativ jsme opustili cestu střetů a nikdy nekončícího soupeření
a volíme cestu spojování sil ke vzájemné spolupráci na proměně současného žalostného stavu věcí
lidských, jak vnějších, tak vnitřních v každém z nás.
Doba plná přírodních zvratů a úpadku slušnosti a morálky ve společnosti na všech úrovních stále
více volá po zásadní změně. Uvědomujeme si, že pokud chceme změnu, vše začíná a končí
u člověka a jeho postojích k lidem, k poctivosti, k občanské odpovědnosti a sounáležitosti
při řešení současné situace České republiky.
Je třeba vyzdvihnout skutečné lidské hodnoty a žít je v osobním životě a celé společnosti. Zejména
tím lze nacházet porozumění a rozvíjet tvůrčí spolupráci.
Předkládáme tímto občanům České republiky Deklaraci občanské sounáležitosti, která je výzvou
ke společnému nalezení a realizaci řešení.
Navrhujeme řešení změnou východisek, motivace a přístupu každého z nás k sobě a svému
okolí, návrat k přirozenosti života, jak ho definovali již čeští velikáni, zejména J. A. Komenský,
tedy cestu cti, morálky, vzájemné úcty, pokory a spolupráce a respektování hmotného, ale i
duchovního pojetí světa, jako základu pro harmonické soužití lidské společnosti.
Vyzýváme ke spojení sil, tvorbě skutečných hodnot a formulování vize budoucího uspořádání
země a přenesení diskuse do zákonodárných sborů. Vše při respektování principů demokracie
a s vědomím, že většina obyvatel touží po průhledném a čistém spravování země.
Deklarací občanské sounáležitosti proti nikomu nebojujeme. Věříme, že novou a lepší realitu
i hmotné zajištění můžeme stvořit společně, jako svobodní a hodnoty tvořící občané. Jsme
připraveni převzít odpovědnost za naše životy, za správu obcí, měst i regionů a uplatňovat nové a
tvůrčí vnímání světa při správě země.
Pokud Deklarace vyjadřuje vaše osobní poznání, souznění, odhodlání a odvahu vykročit
na náročnou cestu vlastní proměny a prostředí, ve kterém žijeme, připojte své podpisy
a ve svých regionech spojujte občany ochotné vykročit na cestu cti a lidské pospolitosti, která nám
pomůže vytvořit spravedlivější a vstřícnější podmínky pro soužití všech občanů a novou podobu
uspořádání České republiky.
Jménem autorů deklarace a partnerů předkládá Václav Vorel dne 29. 4. 2011.

Zodpovědný člen petičního výboru: Václav Vorel
Adresát: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

