
Vážený pane předsedo, vážení soudci!
Stojím dnes před vámi podruhé během necelého 

roku, abych opět obhajoval existenci Dělnické stra-
ny jako řádně registrované politické strany na české 
politické scéně. Když jsem v březnu loňského roku 
opouštěl budovu tohoto soudu, činil jsem tak s vě-
domím, že demokratické principy fungují, neboť soud 
prokázal naprostou nestrannost a nepodlehl tehdej-
ší atmosféře hysterie, která se kolem Dělnické stra-
ny rozpoutala.

To, že jsme opět dnes zde, znamená, že opakova-
ně čelíme snaze vládní garnitury zlikvidovat opozici, 
která je současnému režimu nepohodlná. A proč je 
nepohodlná? Ta odpověď je vcelku jednoduchá. Do-
káže totiž pojmenovat problémy dnešní společnos-
ti pravým jménem. Nezakrývá je, nehledá výmluvy, 
hovoří přímo a bez obezliček.
Čím se Dělnická strana provinila proti ústavnímu 

pořádku České republiky za období, které uplynulo 
od března do září loňského roku, tedy za pouhý půl-
rok, kdy vláda České republiky podala nový návrh na 
zákaz naší politické strany? Co jsme udělali tak špat-
ného, že se nás vláda bojí a chce nás zakázat? Nena-
padá mě nic jiného než skutečnost, že Dělnická strana 
uspěla ve volbách do Evropského parlamentu, když 
poprvé překročila hranici jednoho procenta, dále, že 
naše řady se rychle rozšiřují o nové členy a stejně tak 
se rozšiřuje okruh našich sympatizantů. Naše popu-
larita mezi občany stoupá. To je asi naše jediné „pro-
vinění“. I proto dnes nejde o klasický soudní proces, 
ale o proces politický, jehož cílem je ze strany vlády 
zlikvidovat opoziční politickou stranu.

Protivníci DS – bezcharakterní 
kariéristé

Je velmi zajímavé, kdo vlastně usiluje o zákaz Děl-
nické strany. Je to samozřejmě ze zákona vláda Čes-
ké republiky, ale i osoby, které ji v současné době 
reprezentují. Tzv. úřednická vláda bývalého komu-

nisty Fischera není nestranná, ani apolitická. Vláda 
existuje z vůle a benevolence sociální demokracie 
a občanských demokratů, musí tudíž plnit jejich přá-
ní a nařízení. O charakterových vlastnostech lidí, kte-
ří dnes sedí ve vládě, vypovídá například členství mi-
nistra Peciny jak v ODS, tak v ČSSD. Kariéristé a vy-
počítaví prospěcháři – to jsou dnes protivníci Děl-
nické strany.

I proto, že dnes stojí proti nám povětšinou bý-
valí členové zločinecké organizace, kterou byla Ko-
munistická strana Československa, nikoho nezajímá 
existence komunistů v dnešním parlamentu. Nikdo 
se nepozastavuje nad užíváním symbolu rudé hvěz-
dy, nad rudými prapory a jinými symboly komunis-
mu. Naproti tomu ozubené kolo Dělnické strany je 
vydáváno jako pozůstatek nacismu, byť tento sym-

bol užívala ve své historii například sociální demo-
kracie. Komunisté nikdy nepůjdou proti komunistům, 
to je logické.

Dnes nejde jen o Dělnickou stranu a její další exis-
tenci. Jde tady o rozdílný pohled na fungování spo-
lečnosti, o ideologický střet národního a sociálního 
konceptu s nadnárodně liberálním. Tedy o společ-
nost, v níž bude hrát prim suverénní stát a vláda, kte-
rá bude důsledně hájit zájmy našich občanů, nebo 
společnost, v níž bude vláda ustupovat nadnárod-
ním korporacím, budeme jen poslušným regionem, 
v němž budou slušní lidé zatlačeni do kouta a na je-
jich úkor budou zvýhodňováni imigranti ze všech ze-
mí světa. Jde tedy o proces politický!

Napadá mě otázka, zda bychom zde dnes byli 
i v případě, kdyby Dělnická strana nezískávala čím 

dál větší podporu mezi občany, kdyby se o ní ne-
hovořilo, kdyby její program nebyl pro lidi přitažli-
vý a zajímavý. Zcela určitě ne. Pokud by tomu totiž 
tak bylo, vláda by v klidu přemýšlela o opatřeních, 
jak znovu zaplnit rozkradenou státní pokladnu a do-
nutit občany, aby si již poněkolikáté utahovali opas-
ky za nenažranost a chamtivost vládní elity. A nikoliv 
o tom, jak se zbavit nebezpečného politického kon-
kurenta, který tady vyrostl z jejich pohledu nepláno-
vaně a nekontrolovaně.

Jako hlavní argument, proč má být Dělnická stra-
na zakázána, je ze strany vlády uváděno údajné pro-
pojení na neonacisty. Objevuje se to neustále a opa-
kuje jako kolovrátek. Přiznám se, že nevím, na jaké 
neonacisty jsme údajně napojeni. Jde o nepodložené 
tvrzení, které se opírá o spekulace, o jakýsi Národní 

odpor, který je démonizován v médiích jako teroris-
tická organizace typu Al-Kajdy. Zároveň nikdo neví, 
kdo ten údajný Národní odpor vede, kdo je jeho čle-
nem. Nikdo nikdy nepředložil jediný důkaz, že tako-
vá organizace vůbec existuje. Všichni sice o ní mlu-
ví, ale nikdo ji neviděl. Existují pouze jakési interne-
tové stránky. Nic víc.

V posledních měsících se stalo velmi oblíbeným 
zvykem spojovat s Dělnickou stranou vše, co souvi-
sí s porušením zákona. Pokud se stane někde trestný 
čin, který souvisí s problémy mezi většinovou spo-
lečností a menšinami, okamžitě za to může Dělnic-
ká strana, neboť prý eskaluje násilí a napětí. Pokud 
bych to vzal s nadsázkou, nemůžeme zatím snad za 
povodně či sucho.

(Pokračování na str. 4)
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Vládě České republiky se na druhý pokus podařilo rozpustit 
Dělnickou stranu (DS) za její vytrvalou kritiku poměrů v zemi 
po roce 1989. DS se proti verdiktu odvolala k Ústavnímu 
soudu. Rozpuštění DS prakticky vyřadilo opoziční stranu 
z parlamentních voleb. Proto už 20. února oznámili představitelé 
DS svou volební kandidaturu a pokračování v politice pod 
hlavičkou Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS).

„Značku nám vzít můžete, ale naše myšlenky nikoliv,“ řekl 
na závěr své obhajoby (a obžaloby zkorumpované garnitury) 
předseda Dělnické strany (DS) Tomáš Vandas u Nejvyššího 
správního soudu v Brně, kde se politický proces uskutečnil. 
Jeho úvodní řeč před tribunálem ze dne 11. ledna 2010 
přinášíme v plném znění:

Avatar, který nevidíme a nechceme vidět
Filmový příběh se odehrává ve vzdálené bu-

doucnosti, kde lidstvo objevilo planetu, která skýtá 
neuvěřitelná přírodní bohatství. Je to svět rozmani-
tý, plný tvorů a rostlin. V tomto světě žijí tvorové, pro 
které je příroda nejen pouhým prostředím, ale ava-
tárem, nebo-li zpřítomněním duchovních bytostí.

Náš příběh, jenž prožíváme ve skutečné reali-
tě, nikoliv v Cameronově virtuálním světě, je mno-
hem prozaičtější. Ale pouze na první pohled. Na-
še odcizení se přírodě a jejímu vlivu na náš život 
vychází ze změny myšlení. Útěku z duchovního 
světa do světa materiálního. Myslíme, věříme ji-
nak, než mysleli a věřili naši předci.

Přírodu bereme jako lesík za městem, který ob-
čas překáží nějaké dálnici nebo železobetonové 
hale. Chceme-li ji „šetřit“, a tím alespoň z části 
uspokojit špatné svědomí z našeho odcizení (dů-
kaz možného návratu), hledáme v bydlišti barevné 
popelnice. Když milovat přírodu, tak umět správ-
ně vyhazovat tuny odpadků.

Betonujeme, konzumujeme, 
nerozumíme

Loni na podzim ministerstvo životního prostře-
dí zveřejnilo zprávu o stavu české přírody a kraji-
ny. Jeden pohled na mapy zeleně, porovnání je-

jich stavu k rokům 1980 a 2005, rozšiřující se bílé 
skvrny na úkor těch zelených, nepotřeboval další-
ho komentáře. Tady se již rozhodlo a učinilo. Be-
ton nahrazuje půdu. Živelně a rychle. (Bohužel, 
oslavy 17. listopadu informace o aktuálním sta-
vu naší krajiny poněkud upozadily. Asi by naru-
šily pokrytecké veselí nad skvělou konzumní de-
mokracií.)

Od roku 2006 se podle ministerské studie vy-
betonovalo nebo jinak přeměnilo bezmála 540 ki-
lometrů čtverečních. Jde o plochu větší než rozlo-
ha Prahy či okresu Most nebo Teplice. 

(Pokračování na str. 2)
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Kandidaturu do Senátu pod značkou Dělnic-
ké strany sociální spravedlnosti (DSSS) 6. břez-
na oficiálně oznámil opavský podnikatel Radim 
Masný na konferenci v Ostravě. Krajského se-
tkání strany se zúčastnil i volební lídr DSSS To-
máš Vandas.

„Nemám rád lidi, co kážou morálku a sami 
mají máslo na hlavě,“ komentoval Masný vý-
roky vládních politiků, kteří uvítali rozpuštění 
Dělnické strany tři měsíce před konáním parla-
mentních voleb. „Demokracie je od toho, aby 
se dodržovala pravidla. Proto podporuji DSSS,“ 
dodal podnikatel.

Radim Masný se vedle podnikatelských akti-
vit věnuje i sportovní činnosti. Je členem Čes-
kého olympijského výboru (ČOV) a v roce 2006 
byl zvolen viceprezidentem Evropské asocia-
ce boxerů amatérů (EABA). „Netajím se tím, že 
jsem rebelem,“ řekl členům DSSS Radim Mas-
ný, jenž má pestrou minulost.

Opavský rodák vyrostl v dětském domově 
a v současné době jeho nadace pomáhá dětem 
s podobným osudem. Sám je dnes otcem čtyř 
dětí. Coby námořník procestoval za socialistic-

kého Československa celý svět. Koncem 90. let 
začal podnikat a v novém tisíciletí dvakrát kan-
didoval jako nezávislý do Senátu. Se 14 % se 
Masný zařadil do čtveřice nejúspěšnějších kan-
didátů na Opavsku.

Masný podniká v zemědělství, jeho firma 
v současné době obhospodařuje asi 150 hek-
tarů půdy. Na Budišovsku plánuje otevření břid-
licového dolu a nová pracovní místa. Do Senátu 
kandiduje s jasným cílem: „Dohlédnu na to, aby 
peníze docházely tam, kam mají,“ říká Masný, 
který na konferenci DSSS kritizoval přebujelou 
korupci v České republice.
Členové DSSS si na konferenci v Ostravě 

zvolili vedení pro Moravskoslezský kraj a do 
svého čela postavili Mgr. Václava Komárka, 
emeritního ředitele a pedagoga, který je sou-
časně volební jedničkou DSSS v tomto kraji.

„Kromě představení krajského vedení došlo 
i na projednávání obsazení volebních komisí 
a ustavení místních organizací v jednotlivých 
obcích,“ uvedl po skončení konference krajský 
šéf DSSS Komárek.

-red-

Ministerstvo vnitra, 
které napodruhé uspě-
lo s návrhem rozpuště-
ní Dělnické strany kvůli 
údajnému neonacismu, 
v polovině 90. let v roz-
poru se zákony regis-
trovalo Komunistickou 
stranu Československa. 
Jde o subjekt vysokého 
funkcionáře předlisto-
padové KSČ Miroslava 
Štěpána.

KSČ se přímo hlásí 
k odkazu totalitní Komu-
nistické strany Česko-
slovenska, pokládá se za 
její jedinou pravou po-
kračovatelku (např. sjez-
dy čísluje kontinuálně). 
Ideologicky je založena 

na marxismu-leninismu a její cíl je nastolení dik-
tatury proletariátu v ČR.

„Komunisté v současnosti se považují za po-
kračovatele díla těch, co dokázali v Únoru 1948 
spolu s miliony občanů Československa vykro-
čit na cestu naplnění nejtajnějších tužeb lidstva. 
Únor 1948 dodnes neztratil nic na svém význa-
mu a aktuálnosti. Čest a sláva 60. výročí Vítěz-
ného února 1948!“ píše se na oficiálním webu 
KSČ k výročí převratu, který u nás spustil krva-
vé politické procesy a perzekuce.

Přitom podle zákona o politických stranách 
nesmí strana, která volá po odstranění demo-
kratických základů státu, vůbec vzniknout. To se 
týká i požadavku vedoucí úlohy KSČ, která by 
ostatní strany diskvalifikovala z volebního boje, 
jako tomu bylo před rokem 1989.

„Ministerstvo vnitra pochybilo i v jiné věci. 
Registrací neokomunistů zcela ignorovalo zá-
kon o protiprávnosti komunistického režimu 
a KSČ, platný od 1. srpna 1993,“ uvedl student 

pražských práv Václav Novák.
KSČ Miroslava Štěpána (do prosince 1998 

Strana československých komunistů) uspěla 
s registrací na vnitru v roce 1995, tedy již v do-
bě platnosti zmíněného zákona. „Komunistic-
ká strana Československa byla organizací zlo-
činnou a zavrženíhodnou,“ cituje zákon Novák 
a pokračuje: „existence této strany je výsmě-
chem právnímu řádu v ČR.“

V době registrace KSČ byl ministrem vnitra 
Jan Ruml za ODS. „Zcela jistě šlo o pochybe-
ní odpovědných úředníků, ale také samotné-
ho ministra. Kdyby v Německu stát registroval 
NSDAP, byl by z toho mezinárodní skandál,“ do-
dal koncipient Václav Novák.

O rozpuštění KSČ už Nejvyšší soud jednal, 
nikoliv ale z politických důvodů. V září 2001 za-
mítl návrh vlády na pozastavení činnosti KSČ 
pro nepodání finanční zprávy za roky 1996 – 
1997.

-red-

(Pokračování ze str. 1)
Stromy a úrodná půda musely (opravdu 

musely?) ustoupit hypermarketům, autostrá-
dám, satelitním městečkům, obřím parkoviš-
tím a skladům.

Zemědělství v pravém významu přestává 
v České republice existovat, stalo se okrajo-
vou záležitostí zájmů společnosti, která si plo-
dy přírody pořizuje stejnou cestou jako televize 
montované v Číně. Dokonce i jablka a hrušky se 
k nám dováží z daleké ciziny. Když přijedou ze-
mědělci protestovat do Prahy, místní obyvate-
lé na ně pohlíží jako na nepříjemný hmyz, který 
blokuje magistrálu v plynulém provozu.

Strom před domem
Znovu se vrátím k příběhu Avatar. Člověk si 

podrobuje cizí svět, aby se zmocnil jeho bohat-
ství. I za cenu zničení tamní kultury a její „bož-
ské“ přírody. Na soulad mezi myslí tamních tvo-
rů s rostlinami a živočišstvem pohlíží s arogancí 
a zpupností. Typická vlastnost hlupáků, kteří za-

pomněli na své kořeny.
I my zapomínáme. Při-

cházející generace dokon-
ce už ani nemají na co za-
pomínat, protože zkrátka 
neví. Monitor je pro mno-
hé z nás vstupní branou 
do světa, kde si neušpi-
níme boty od hlíny. Mlé-
ko, maso, ovoce a zeleni-
na v lednici… Co nám je 
do jejich původu. Odněkud 
to přivezou, my to na jed-
nom místě zkonzumujeme. 
Strom před barákem nemá 
duši, protože je ze dřeva. 
Sníh škodí silnicím a na-
šim  autům.

Termín avatár pochází z hinduismu. V san-
skrtu toto slovo znamená sestup a přeneseně 
vtělení. Abych byl konkrétnější, avatár ze stro-
mu před barákem nedělá pouhé dřevo, slože-

né z celulózy, ligninu, organických a anorganic-
kých látek. Strom před domem má svůj smysl 
a poslání, protože je.

Pro ateistický mozek materiálního „nábožen-
ství“ je předcházející věta asi problematická. 

Protože pokud přijmeme fakt, že strom před 
činžákem nepostrádá duši, znamená to, že na-
še lednice plná jablek, masa a mléka je jakým-
si chrámkem padlých bohů. A nebo jejich da-
rem nám.

Jsem přesvědčen a věřím v to, že příroda 
není pouze hmotou a energií, „materiálem“ pro 
vědecký výzkum a jeho vytěžení. Lidský přístup 
k přírodě mi dnes připomíná psa, jenž se honí 
za svým ocasem. Objev střídá objev, ale zodpo-
vězení základních otázek se nedočkáme a do-
čkat nemůžeme. Zamítáme zázračnost bytí a lid-
ského stvoření s jeho světem a vesmírem, vele-
bíme zázrak velkého třesku, modlíme se k ma-
tematickým rovnicím.

Živou půdu pod nohama rychlým tempem 
dláždíme neživým betonem. Lidé dělají vše pro 
to, aby se na tomto světě udrželi co nejdéle. Vě-
da přeměnila zdravotnictví na továrnu nového 
a dokonalejšího života. Proč ne. Problém je však 
v tom, že tento živý tvor kolem sebe umrtvuje 
svět. To v pořádku není.

Martin Zbela

Netajím se tím, že jsem rebelem, řekl Radim Masný Dělníkům

Vnitro porušilo zákony. Registrovalo KSČ

Avatar, který nevidíme a nechceme vidět

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) 
podala žalobu na město Tábor ke Krajskému 
soudu v Českých Budějovicích. Důvodem je zá-
kaz konání předvolebního mítinku DSSS, který 
se má uskutečnit v Táboře 17. dubna v rámci 
kampaně k parlamentním volbám.

Městský úřad Tábor své rozhodnutí opírá mj. 
o argument, že DSSS je přímou nástupkyní roz-
puštěné Dělnické strany, včetně jejích nejvyš-
ších představitelů. „Je evidentní, že táborská 
radnice je složena z lidí, kteří si zřejmě uzurpují 
právo povolovat a určovat pouze ,správné‘ ná-
zory,“ uvedl volební lídr DSSS Tomáš Vandas.

Jako účel svolání předvolební akce DSSS na-
hlásila „Seznámení se současnou vnitropolitic-
kou situací v zemi“. S projevem plánuje vystou-
pit Tomáš Vandas, který je velkým kritikem vlád-
noucí korupčnické garnitury v České republice 
a bývalých komunistů v čele státu.

Táborská radnice mítink zakázala a své roz-
hodnutí zdůvodnila tím, že účel shromáždění 
údajně „směřuje k výzvě omezovat osobní, po-
litická nebo jiná práva občanů pro jejich národ-
nost, rasu, původ, politické nebo jiné smýšle-
ní, náboženské vyznání a rozněcování nenávisti 
a nesnášenlivosti z těchto důvodů“.

Přeloženo z úřednické řeči do normálního ja-
zyka: Radnice neumožní veřejně vystoupit kan-
didátům DSSS do parlamentu, protože se obá-
vá jejich projevů, které by prý mohly „směřo-
vat“ k omezování práv občanů. Proto tedy měs-
to omezilo práva politické strany a jejích kandi-
dátů na předvolební mítink.

DSSS se v žádném případě nenechá odradit 
od konání předvolebních akcí, na které má prá-
vo každá politická strana. Na jakékoliv svévol-
né porušování zákonů ze strany úředníků bude 
strana reagovat všemi dostupnými zákonnými 
prostředky. -red-

Tábor zakázal mítink DSSS. Strana podá žalobu

Česká krajina v roce 1980. Zeleně je mno-
hem více než dnes.

ČR v roce 2005. Markety, parkoviště, haly 
ničí krajinu. Zdroj: MŽP
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Po skandálu s úplatky při pronájmu letadel 
Grippen se objevují další informace o ko-
rupci na Ministerstvu obrany. V první řa-
dě se jedná o kauzu nákupu transporté-

rů Pandur.
Naše vláda zaplatila za 107 kusů těchto obrněn-

ců 14 miliard korun. Například takové Portugalsko 
zaplatilo za 260 Pandurů pouze 10,7 miliardy. Vlá-
da argumentuje tím, že rozdíl v ceně je způsoben 
lepším technickým vybavením našich transporté-
rů. Ponechme stranou otázku, zda naše armáda 
skutečně potřebuje takovéto „mercedesy“ mezi 
transportéry. Nás by mělo spíše zajímat, kdo ten-
to nákup protlačil a realizoval.

V rozhovorech natočených skrytou kamerou 
padla jména pánů Bartáka, Grosse nebo Kühnla. 
Firma Steyr přiznala, že byla ochotna tzv. konzul-
tantům proplatit až 7 % z ceny dohodnuté zakáz-
ky. Jestliže mohla investovat více než miliardu do 
lobbistů a úplatků, pak se nedivím, že se nákup 
Pandurů nesetkal na naší politické scéně s větším 
odporem.

Automat na zakázky
Na další možnou korupci ukazuje případ nové-

ho elektronického systému na zakázky do 6 mi-
lionů korun. Tento systém by měl bez zásahu člo-
věka vyhodnotit návrhy soutěžících firem a poté 
vybrat zakázku pro armádu nejvýhodnější. Ukázalo 
se, že tomu tak není. Některá výběrová řízení trvají 
několik vteřin a vítězné návrhy tam byly podány už 
před jejich začátkem, jindy vyhraje návrh podaný 
po skončení výběru, a to i v řádu několika dní. Ně-
které soutěže jsou prý nastaveny tak, že jejich pod-
mínky může splnit jediný konkrétní uchazeč.

Jmenovky „paní generálové“
Asi každý voják vám v rozhovoru mezi čtyřma 

očima řekne, že armádní zakázky na cokoliv jsou 
předražené nebo jinak nevýhodné. Malý příklad za 
všechny: Dříve používala armáda jmenovky, kde 
bylo jméno dotyčného kvalitně vyšito. Voják si za-
žádal o jejich vyrobení a poté je používal až do kon-
ce služby. A pokud je neztratil, tak mu také vydr-
žely. Před několika lety byly ovšem z výstroje na-
ší armády vyřazeny a nahrazeny novými, levněj-
šími. Ty byly ovšem pouze nažehlovací, takže se 
po intenzivnějším výcviku stávalo, že některá pís-
menka upadla. Poškozená jmenovka se používat 
nesmí, takže si dotyčný musí koupit novou. Voják, 

který jen nesedí v kanceláři, jich ročně spotřebuje 
několik. Proč o tom píši? Podle armádní šeptandy 
měla firmu na výrobu těchto nekvalitních jmeno-
vek vlastnit žena tehdejšího náčelníka Generální-
ho štábu gen. Štefky.

Upozornil na korupci, a skončil
A tak je to v armádě se vším. Musí se, jak se ří-

ká, držet huba a krok. A jedinci, kteří na tyto zlo-
řády upozorní? Jeden příklad za všechny: Robert 
Bochníček, bývalý ředitel pražské Vojenské staveb-
ní a ubytovací správy (VSUS), upozornil před lety 
na strašlivou korupci při zadávání veřejných zaká-
zek. Konkrétně jemu byl nabízen úplatek v hodnotě 
1,5 milionu korun. Už předtím upozornil své nadří-
zené, že řada zakázek je nadhodnocených, což po-
tvrdilo i vyšetřování protikorupční policie. Jako je-
diný ze všech tehdejších pražských ředitelů VSUS 
nebyl v této kauze obžalován. Posléze byl přeřa-
zen na jiné místo a po uložení 3 důtek z armády 
propuštěn. Dnes dokonce čelí obvinění z poruše-
ní zákona o veřejných zakázkách.

Co k tomu dodat? Stejně jako celá naše společ-
nost je i armáda korupcí doslova zamořena. Kont-
rolní mechanizmy selhávají, ti, co by měli problém 
řešit, se raději koukají jinam, nebo rovnou nasta-
vují kapsy. Dokud nenastane v této zemi změna, 
vše zůstane při starém. A hádej, kdo to zaplatí, 
 občane? Daniel Sobota

Tak nám rozpustili stranu. Je to pro nás 
„osudová rána“, nebo vcelku nepodstat-
ná věc spojená s ohromnou reklamou za-
darmo? Já bych řekl, že spíš to druhé. Nej-

vyšší správní soud (NSS) rozhodl o tom, že tu není 
možná volná soutěž politických stran. Stát vydal 
jasný signál, že nebude tolerovat opoziční myš-
lenky a kritiku současných poměrů. 
Prostě je tu všechno perfektní, a kdy-
by o tom někdo chtěl jen diskutovat, 
tak musí počítat s represí.

DS se provinila nejhorším možným 
zločinem, kterým je dnes nezávis-
lé myšlení. Já toto nepopírám. V té-
to době jsme skutečně vinni tím, že si 
myslíme něco jiného, než jsou „prav-
dy“ předurčené státem. Ano, jsme vin-
ni tím, že neříkáme to, co vyžaduje „po-
litická korektnost“, ale že nazýváme vě-
ci pravými jmény. Jsme vinni i tím, že 
upozorňujeme na problémy, které stát 
neřeší.

Prý jsme nebezpečím pro demokra-
tické zřízení naší země. Já si spíše mys-
lím, že opravdovým nebezpečím pro 
svobodu a demokracii jsou obdobné 
represivní zákony a rozsudky. Kdo má 
ve svobodné společnosti právo rozho-
dovat o tom, co se smí říkat a co už se 
říkat nesmí? Kdo určí dané hranice? Je 
výrok, že se ČR stává díky určitým při-
stěhovalcům „žumpou Evropy“, důvodem k roz-
puštění politické strany? Podle NSS ano. Vy si na 
to odpovězte sami, jen prosím ne nahlas. Hodně 
lidí je dnes ve vazbě či vězení jen za závadné výro-
ky, symboly či nápisy, které podle našeho demo-

kratického státu ohrožují jeho podstatu.
Co je to demokracie? Nejsem politolog, ale 

myslím, že by podstata demokracie (demos = 
vláda, kratein = lidu) měla opravdu spočívat ve 
svobodné vůli lidu dané země, tedy v tom, koho 
si přejí zvolit za své zákonné zástupce. V případě, 
kdy stát rozhoduje za ně, koho smějí volit a koho 

už ne, tak je možná něco špatně. Nemyslíte?
Opravdu chcete každý rok studovat trestní zá-

koník, abyste znali všechny nové paragrafy ome-
zující svobodu slova a myšlení? Chcete se bát, že 
vám „ujede“ nějaký „závadný“ výrok a Vy se pů-

jdete zpovídat k soudu? Tohle je to, proč lidé v 89. 
cinkali klíči? Tohle je ta slíbená svoboda?

Jak už je pro náš stát typické, tak u soudu opět 
nebylo dosaženo, přes nemalé náklady daňových 
poplatníků, daného cíle. Ani nechci upozorňovat 
na to, že si stát v době ekonomické krize a neu-
věřitelného rozpočtového schodku najímá drahé 
externí právníky. To je spíše vedlejší, i když smut-
ná věc.

Při dnešních zákonech je naprosto nesmyslné 
rozpouštět jakoukoli politickou stranu. Já osobně 

jsem i proti rozpuštění KSČM. 
Tato strana není lepší, nebo 
horší, než ostatní „demokra-
tické“ strany. Myslím, že by-
chom měli nechat na lidech 
této země, aby si vybrali vlá-
du, které věří.

Naše země má dlouhole-
tou bolestnou totalitní praxi, 
kdy nás okupovaly různé moc-
nosti. Mnozí z vás toto smut-
né období zažili. Věděli jste, 
jak to bolí, když musíte po-
slouchat ve své zemi cizí oku-
panty, kteří vám určují, co je 
správné a co už ne. Co smí-
te říkat a co ne. Chcete snad 
od státu i dnes poslouchat ko-
ho můžete volit a koho už ne? 
Využijte jednoho ze svých po-
sledních práv, které vám naše 
země ještě poskytuje a řekně-
te ve volbách, co si myslíte. Je 
jen na vás, kdo se bude sta-

rat o vaše zájmy. Jen vás prosím, když nepůjdete 
k volbám, nebo budete volit stávající parlament-
ní strany, tak si potom nestěžujte. Budete mít, co 
jste chtěli. Je to jen na vás.

Jiří Petřivalský

Již v roce 2014 ve všech krajích ČR počet-
ně převáží senioři nad dětmi. O dva roky 
později pak v celé ČR započne proces při-
rozeného úbytku obyvatelstva, kdy počet 

zemřelých každým rokem převýší počet nově na-
rozených.

Ve Zlínském kraji přitom již k přirozenému úbyt-
ku obyvatelstva pravděpodobně došlo loni. Po-
kud jde o vývoj úmrtnosti, střední délka života by 
se podle ČSÚ (Český statistický úřad) měla do ro-
ku 2065 zvýšit u mužů na 86,5 roku a u žen na 
91 let.

Index stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 
100 dětí do 15 let) v celorepublikovém měřítku pře-
kročil poprvé hranici 100 v roce 2006, v hlavním 
městě Praze dokonce v roce 1995. Na základě vý-

voje populace přirozeným pohybem (bez zohled-
nění vlivu migrace ze zahraničí) se bude index stá-
ří ve všech krajích prudce zvyšovat. V roce 2014 
je očekávána ve všech regionech početní převaha 
seniorů nad dětmi, a ta by měla být stále markant-
nější – ve 30. letech 21. století již bude dosahovat 
hodnoty 200 seniorů na 100 dětí.

Druhý z indexů – index ekonomického zatížení 
– porovnává ekonomicky neaktivní a aktivní část 
populace (ve věku od 20 do 64 let). Tento poměr 
je zatím příznivý, ve věku ekonomické aktivity se 
nacházejí nejsilnější generace narozené v polovi-
ně 70. let minulého století.

Podle ČSÚ však ve vzájemném poměru časem 
převáží ekonomicky neaktivní složka obyvatelstva. 
Počátek tohoto stavu se očekává v druhé polovi-

ně 40. let tohoto století, popř. na počátku 50. let 
21. století.

Převaha ekonomicky neaktivní části populace 
nad ekonomicky aktivní (zjednodušeně řečeno nad 
plátci daní, zdravotního i sociálního pojištění) zů-
stane již trvalá a stane se jednou z hlavních překá-
žek udržitelnosti průběžného financování důcho-
dů, zdravotní či sociální péče.

Tento stav lze v nemalé míře přičítat na vrub 
současnému politickému systému, kdy majet-
ková hodnota převažuje nad hodnotou rozu-
mu. V posledních dvaceti letech nejsou vytváře-
ny podmínky pro řemeslné studijní obory (např. 
zedník, tesař, truhlář apod.), není vyvíjena ak-
tivní práce s mládeží, mladé rodiny jsou místo 
opory státu odkázány k živoření na hranici eko-
nomické únosnosti a ve většině případů selhá-
vá potřeba k rozšíření rodiny a tím zachování ná-
rodní populace.

Vlastimil Vach

Když se v médiích objevila informace, že 
státem vlastněná energetická společnost 
ČEZ vlastní polovojenskou soukromou 
armádu pod názvem NTK (oddělení ne-

technických ztrát) na vymáhaní dluhů, způsobe-
ných černými odběrateli energie a neplatiči, byl 
jsem jak v Jiříkově vidění. Vůbec jsem tomu ne-
mohl uvěřit.

Jak je možné, že společnost, ve které je větši-
nový podílník stát, dovolí něco takového? To, že 
stát používá represi proti politickým oponentům, 
je všeobecně známé, ale že začne používat prak-
tiky psychického a násilnického charakteru pro-
ti obyčejným občanům z důvodů ekonomických, 
kteří za to dokonce zaplatí vlastním životem, je zdr-
cující.

Samozřejmě je nám všem jasné, že pokud ně-
kdo neplatí elektřinu a vlastním vědomím se stá-
vá černým odběratelem, musí se proti němu ade-
kvátně zasáhnout. Pokud ale žijeme v právním stá-
tě, jak je nám stále tvrzeno, kde platí zákony pro 
všechny, tak by se mělo v těchto případech postu-
povat podle trestního zákoníku.

Proti dlužníkům a černým odběratelům by mě-
lo být zahájeno trestní řízení, a pokud budou sou-
dem shledáni vinnými, měli by za to nést odpo-
vědnost. Tak to aspoň v demokratických zemích 
funguje. Tím chci říct, že to, co si dnešní vládní 
garnitura dovolí, už není ani možné.

Nemohu si pomoci, ale připomíná mi to stejné 
praktiky jako před rokem 1989. Je to důkaz toho, 
že dnešní zkorumpovaný, materialistický a totalitní 

režim se nebojí už vůbec ničeho. Video zachycu-
jící žoldáky NTK je toho jasným důkazem. Zachy-
cuje scénu, kde tito žoldáci nachází mrtvého mu-
že v doprovodu jeho vlastní ženy. Muž leží upro-
střed jakési dílny, nad ním klečí vlastní žena, zdr-
cena tragickou událostí, a nikdo z těchto žoldáků 
nejde muži poskytnout první pomoc.

Jeden žoldák ČEZu si v klidu hrůznou scé-
nu natáčí, druhý se snaží volat policii místo zá-
chranné služby a ostatní jen zírají. Jak mohli vě-
dět, že muž, na kterého určitě používali několik 
dní praktiky psychického nátlaku a dovedli ho 
k sebevraždě, je stoprocentně mrtev? A já se 
ptám: Je toto vůbec možné a v jakém státě to 
vlastně žijeme?

Bohužel musím na dnešní vládnoucí garnitu-
ru použít jednu starou frázi, která se s ní do po-
sledního písmene ztotožňuje. Káží vodu, a sami 
pijí víno.

Arnošt Zittner

Pandur není jedinou „černou dírou“ v armádě

Jménem republiky: Rozpouštíme svobodu!

Populace stárne, ekonomická zátěž stoupne

Státní politika: Jestli nezaplatíš dluhy, zemřeš

Odboráři proti 
odboráři

Odborářský předák Jaromír Dušek se 
stal terčem ostré kritiky za svá slova, že se 
v budově Českých drah bojí na chodbě 
ohnout pro tužku. Od premiéra přes minist-
ry až po falešné kazatele morálky bylo sly-
šet pohoršení a odsudky. Je však zarážející, 
že v jedné linii s těmito „správnými“ názory 
byly i hlasy odborářských sdružení. Odbo-
ráři se od svého představitele začali po-
stupně distancovat až do úplného zatra-
cení.
Čeští odboráři, to je vůbec poněkud 

zvláštní sorta lidí. Jejich hlavní představite-
lé si lebedí v Senátu za socialisty, občas za-
hrozí stávkou, aby se neřeklo, a tu po něko-
lika dnech vždy odvolají. Prostě komedie, 
která má vyvolat dojem aktivismu a boje za 
práva zaměstnanců. I v případě postoje od-
borářů vůči panu Duškovi se potvrdilo 
pravdivé rčení, že ryba zapáchá od hlavy…

9. března 2010

„Je třeba 
zlikvidovat…

…třídního nepřítele!“ hlásali komunisté 
v padesátých letech minulého století, když 
začali uvádět svůj program v praxi. Jak ta-
ková likvidace probíhala, to z historie zná-
me dostatečně.

Současní čeští komunisté jsou stále par-
lamentní stranou a tváří se státotvorně 
a demokraticky. Jen občas ukáží svoji sku-
tečnou tvář. Většinou se tak děje na jejich 
setkáních, kdy komunističtí funkcionáři mu-
sí před svými členy a příznivci dostatečně 
hlasitě kritizovat současný režim, aby si za-
chovali „opoziční“ rétoriku. V parlamentu 
však spokojeně a často spolupracují jak se 
socialisty, tak s občanskými demokraty.

Vydání komunistických Haló novin ze 
dne 27. února 2010 také volá po likvidaci. 
Tentokrát podhoubí neofašismu, čímž jsou 
myšleni členové a příznivci Dělnické strany. 
V komentáři autor František Hadač vyjadřu-
je obavy nad nebezpečím neofašizace naší 
země a nad volebním úspěchem nástupnic-
ké Dělnické strany (sociální spravedlnosti).

K tomu lze dodat jen jediné. Nikoliv my, 
národovci, ale současný establishment, je-
hož nedílnou součástí jsou i komunisté, je 
zlem pro tuto zemi a je třeba mu říci jasné 
NE! A to jediným možným způsobem: vůlí 
občanů ve volbách. Za tři měsíce máme 
možnost!

28. února 2010

Nový čas
Jásot a nadšení našich odpůrců po vy-

nesení verdiktu Nejvyššího správního sou-
du pomalu vyprchává. Už i ti nejzarytější 
z nich pochopili, že radost byla předčasná. 
Dělnická strana (sociální spravedlnosti) bu-
de i nadále hájit názory občanů, kteří se ne-
hodlají smířit s tím, co se v naší zemi děje, 
a odmítají sklonit hlavu.

Nejdojemnější obrázek byl, když se svor-
ně radovali komunisté, socialisté, topolán-
kovci, lidovci a zelení. To bylo něco, co ob-
čan nepřehlédl, a byl to jasný signál. Na 
jedné straně oni (vládnoucí strany prolezlé 
korupcí) a na straně druhé my – národovci, 
bojující za hospodářskou i kulturní obnovu 
naší země.

Jedno je jisté. Začíná nový čas. Někdo 
nevydrží, možná i odpadne, ale další se při-
dávají a vstupují již nyní do nové DSSS. Při-
chází okysličení, oživení, nové nápady 
a myšlenky. Jsem přesvědčen, že to bude 
jen ku prospěchu a modernizaci našeho 
hnutí. Překonávání překážek a problémů 
nás totiž utužuje, což ve svém důsledku při-
náší kýžené výsledky.

Je před námi velmi mnoho úkolů a ná-
ročná předvolební kampaň. A já věřím, že 
uspějeme!

25. února 2010

Odboráři proti

Tomáš Vandas Tomáš Vandas 
pro Facebookpro Facebook
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Rozpuštění Dělnické strany (DS) vyvolalo ne-
spokojenost mezi příznivci a voliči této strany. Ně-
kteří z nich napsali svůj názor. Jeden z nich dokon-
ce vyzval veřejnoprávní Českou televizi, aby po-
zvala představitele DS do diskusních pořadů, kde 
by mohli svobodně vyjádřit své názory a reagovat 
na mnohá obvinění…

Zvláštní doba
Panuje to dnes zvláštní doba v českém státě. 

Ještě stále si pamatuji to bouřlivé budování lidově 
demokratické a posléze socialistické společnosti, 
socialismus s lidskou tváří i normalizační proces.

Když přišla v roce 1989 revoluce, jásal jsem 
nad touto změnou a nad tím, že jsem se jí vůbec 
dožil. Jak však dnes sleduji postupnou devastaci 
rozumu a soudnosti českého národa, k čemuž ak-
tivně napomáhá současná, státem vykrmovaná, 
vládní i nevládní garnitura, nedivím se, že to stej-
ně jako mě rozčiluje čím dál více lidí.

Jste mladší, bujnější a chcete změnu. Zvláštní, 
mají z vás strach, i když mají moc... Tento server 
je zcela jistě sledován, takže jsem se asi opět ocit-
nul v záznamu. Není to však poprvé. Když jsem 
onehdy vystoupil z KSČ (To ještě nepřišli na to, 
že se z vedoucí strany vystoupit nedá, na to při-
šli až později.), sepisovaly o mně stranické buňky 
v místě mého bydliště či pracoviště každý rok taj-
né zprávy, zda nenarušuji normalizační proces.

Našel jsem to později v mých kádrových spi-
sech, které mi po listopadu 89 předali. Zřejmě se 
již ale píší jiné dokumenty, o mně, o vás, a ty se 
kamsi ukládají. Koloběh moci, totality a odporu 
proti útisku je známý a starý jako lidstvo samo.

Abych se přiznal, pane Vandasi, obdivuji va-
ši troufalost a inteligenci. Nejste zhýčkaný promi-
nent typu Havla, jste zřejmě jen soudný člověk, 
který se nechce plazit a používá svůj vlastní ro-
zum, který dostal do vínku. Přeji vám, ať vás i lidi 
podobného smýšlení tyto obstrukce nezlomí...

Mgr. J. Sysel

Pane Vandasi,
chtěla bych Vám opravdu moc poděkovat za 

vše, co jste se snažil udělat pro naši zem. Mrzí mě, 
jak dopadl včerejší soud, ale věřím tomu, že bu-
dete bojovat i nadále. My, Vaši příznivci, Vás bu-
deme stále podporovat.

Ze zkušenosti mohu říci, že Vaše strana v po-
slední době rostla na popularitě. Pocházím z Os-
travy a lidé tady jsou současnou situací opravdu 
znechuceni. Podporují Vás i starší lidé, kteří Vám 
nepřestávají věřit. Všichni Vám velmi držíme pal-
ce v dalším boji. Současně bych Vás chtěla po-
prosit, zda byste mi nemohl poslat Vaši podepsa-
nou fotografii, případně i s nějakým věnováním. 
Byla bych velmi potěšena.

Vaše fanynka Lenka

Divák píše ČT: 
Proč nepozvete zástupce DS?

Dobrý den,
mám dotaz na redaktory pořadů „Hyde Park“, 

„Události, komentáře“, „Studia ČT 24“, potažmo 
celé České televize. Opravdu se mně nelíbí Váš 
přístup a myslím, že nejednáte seriózně.

A co konkrétně mám na mysli? Do Vašich po-
řadů, ať již se jedná o „Hyde Park“, „Události, ko-
mentáře“ apod., neustále zvete všemožné „exper-
ty“ na extremismus a různé komentátory, vesměs 
odpůrce Dělnické strany (DS). Ale opravdu jsem 
nezaregistroval, že byste v poslední době do stu-
dia pozvali také nějakého zástupce DS, např. pa-
na Vandase, aby se k té špíně, kterou na něj mé-
dia hází, vyjádřil.

Skutečně se v tomto ohledu považujete za ne-
závislé médium a domníváte se, že dáváte do-
statečný prostor všem zúčastněným stranám? Já 
jsem přesvědčen o opaku. Takže můj dotaz zní: 
,,Kdy do ,Hyde Parku’ či ,Události, komentáře’ po-
zvete zástupce DS, aby se konfrontovali s odpůr-
ci DS, kteří se ve Vašich pořadech střídají jako na 
běžícím páse?“

S pozdravem Adam

Reakce České televize: Vážený Adame, snaží-
me se vyřizovat postupně všechno. Vedení redak-
ce zpravodajství o této věci velmi detailně diskuto-
valo a vzhledem k tomu, že jde o velmi kontroverz-
ní otázku, byly na ni také různé názory. Nicméně 
jsme čekali na rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu v této věci. Po jeho verdiktu bylo rozhodnu-
to, že vzhledem k rozpuštění strany a odůvodnění 
NSS nebudeme její zástupce do pořadů ČT před 
volbami zvát. Hyde Park ČT (Zdroj: Facebook)

Čtenáři Čtenáři 
k zákazu DSk zákazu DS

Volební konto
Bankovní účet Dělnické strany sociální spravedlnosti 

je veden u GE Money Bank. Číslo účtu:

197 230 562 / 0600
Členské a sponzorské finanční příspěvky mů-
žete zasílat složenkou typu C na adresu DSSS: 

PO BOX 3, 160 00 Praha 6.
Děkujeme Vám za jakoukoliv finanční pomoc.

Moudrá slova
„Skutečná existence nepřítele, na něhož je možno 
svést veškeré zlo, znamená pro svědomí člověka 
nesmírnou úlevu. Můžeme alespoň bez zábran říci, 
kdo je ten ďábel, a je nám pak jasné, že příčina 
našeho neštěs tí se nachází vně, a nikoli snad 
v našem postoji.“
Carl Gustav Jung (Citát uveden v rozsudku NSS 
nad Dělnickou stranou)

Oznámení 
redakce DL

Dělnické listy byly v letech 2003 až 2010 
tiskovým orgánem Dělnické strany. Z roz-
hodnutí redakce našich novin přechází Děl-
nické listy pod Dělnickou stranu sociální 
spravedlnosti (DSSS). Změnu vydavatele 
novin zaregistrovalo Ministerstvo kultury 
ČR od 1. března 2010.

Kontakty
Plzeňský kraj – Václav Prokůpek, tel: 605 354 030,
e-mail: prokupek2006@volny.cz
Karlovarský kraj – Jiří Froněk, tel: 777 858 015,
e-mail: jiri.fronek@post.cz
Ústecký kraj – Petr Kotáb, tel: 603 206 308, 
e-mail: PetrKotab@seznam.cz
Praha – Jiří Petřivalský, tel: 605 408 413, 
e-mail: ds.praha@europe.com
Liberecký kraj – Jindřich Nestler, tel: 776 177 210,
e-mail: nestler@jizersko.cz
Středočeský kraj – Jiří Štěpánek, 
tel: 603 427 704, 
e-mail: stepanek-ds@seznam.cz
Jihočeský kraj – Vlastimil Vach, tel: 603 356 309, 
e-mail: dsss-jiznicechy@seznam.cz
Pardubický kraj – Vladimír Jirásek, 
tel: 775 942 085, e-mail: vladjir@seznam.cz
Královéhradecký kraj – Jaroslav Drtina, 
tel: 603 500 501, 
e-mail: DS.Nachod@email.cz
Kraj Vysočina – Ing. Lubomír Odehnal, DiS., 
e-mail: lubomir.o@email.cz
Jihomoravský kraj – Tomáš Málek,
tel: 739 141 186,  e-mail: ds-jhm@email.cz
Moravskoslezský kraj – Iveta Machová, 
tel. 603 945 816
e-mail: ds.moravskoslezsky.kraj@seznam.cz
Olomoucký kraj – Jiří Švehlík, 
tel: 774 548 818, 
e-mail: ds.olomoucky.kraj@seznam.cz
Zlínský kraj – Radim Skypala, tel: 605 881 108,
e-mail: radimskypala@seznam.cz

Příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rodné číslo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa bydliště (včetně PSČ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon (e-mail):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Povolání (příp. škola):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Přihlašuji se za člena Dělnické strany sociální spravedlnosti.
Souhlasím s programovou Listinou DSSS a stanovami. 

Slibuji, že budu dbát o dobré jméno strany u veřejnosti.“

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS),
 Ciolkovského 853, 161 00 Praha 6 (info@dsss.cz)
Příloha: průkazová fotografie (maximálně 1 rok stará)

DĚLNICKÁ STRANA
SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI

My, občané České republiky, kteří jsme zne-
pokojeni stavem naší země, ztrácejíce důvě-
ru v současnou politickou reprezentaci, jež je 
prolezlá korupcí a honbou za posty, jsme se 
z povinnosti k budoucím generacím rozhodli 
představit široké veřejnosti Dělnickou stranu 
sociální spravedlnosti (DSSS).

Dělnická strana sociální spravedlnosti je 
strana národně orientovaná. V rámci Evrop-
ské unie podporujeme spolupráci obdobných 
subjektů.

Naším posláním je hájit zájmy pracujících 
občanů, studentů a učňů, stejně tak podporo-
vat seniory, matky s dětmi a vznik tradičních 
rodin. Přistěhovalectví nepovažujeme za alter-
nativu zajištění natality národa.

Požadujeme sociální jistoty pro všechny 
občany. Odmítáme diskriminaci nebo zvýhod-
ňování určitých skupin. Programem DSSS je 

vytvářet demokratickou společnost na princi-
pech sociální spravedlnosti pro všechny ob-
čany našeho státu, a to bez rozdílu rasy, vě-
ku a pohlaví.

Upřednostňujeme rozvoj domácího podni-
kání před nekontrolovaným přílivem zahranič-
ního kapitálu. Podporujeme obnovení prestiže 
řemesla a manuální práce.

Hlásíme se k českému a moravskému patri-
otismu a tradicionalismu našeho národa. Od-
suzujeme totalitní ideologie 20. století, zejmé-
na nacismus a komunismus.

DSSS pokračuje v boji za naši nezávislost na 
byrokracii Evropské unie, přísnou politiku proti 
imigrantům a opravdovou svobodu slova.

Ve skutečné demokracii nesmí existovat 
trest za názor. V opravdové demokracii jsou 
politické procesy řešeny na půdě parlamen-
tu, ne na půdě soudu.

(Pokračování ze str. 1)

Zákazy myšlenek 
do demokracie nepatří

Chci dnes na úvod tohoto jednání říci, že Dělnická 
strana je politickou stranou, která po celou dobu své 
existence deklarovala snahu uspět v politické soutě-
ži a získat politickou moc. Ale pouze na základě svo-
bodné volby občanů, na základě předložení našeho 
volebního programu veřejnosti. Nikdy jsme neusilo-
vali o žádný ozbrojený převrat. Je nám blízká demo-
kratická soutěž politických stran a hnutí, a na rozdíl 
od našeho ideového protivníka, kterého tady zastu-
puje advokát Krejčíře a jiných gaunerů, vyznáváme 
skutečnou demokracii, která ale také znamená svobo-
du slova a projevu. Nejsme zastánci zakazování odliš-
ných názorů. Ano, můžeme diskutovat, můžeme je-
den druhého přesvědčovat o správnosti toho svého, 
ale v opravdové demokracii nelze zakazovat názor jen 
proto, že se mi nelíbí a že s ním nesouhlasím.

Pan ministr Pecina prohlásil, že Dělnická strana ne-
má právo v demokratické společnosti existovat. Pa-
soval se do role vyvoleného, který si uzurpoval prá-
vo určovat, co je a co není demokratické, a kdo smí 
a kdo nesmí existovat. Pokud žijeme v demokratické 
společnosti, musí současný režim akceptovat i sku-
tečnost, že existují odlišné názory, které se mu líbit 
rozhodně nebudou.

Nebudu žádným prosebníkem
Nelze se divit, že lidé toho všeho začínají mít dost. 

Korupce, kriminalita, imigranti, rozkradená státní po-
kladna. To je jen stručný výčet „úspěchů“ za dvacet 
let vládnutí polistopadové garnitury. Doposud byla 
tato zkorumpovaná elita zvyklá, že si mohla dělat, co 
se jí zlíbí, že lidé, stejně jako za komunistického re-
žimu, upadli do stavu apatie a nejevili o politiku zá-
jem. To se to pak lehce vládne. Až nyní, v posledních 
dvou letech, se situace začíná měnit. Mezi těmi, kdo 
se snaží burcovat lidi k aktivnímu zájmu o věci veřej-

né, je i Dělnická strana. A jen kvůli tomu, 
že nejsme poslušné ovce, že nebudeme 
ohýbat hlavu, jak si elita myslí, tu dnes 
stojím před vámi a hájím existenci Děl-
nické strany.

Na rovinu říkám, že nebudu žádným 
prosebníkem a nebudu zde kajícně při-
znávat chyby Dělnické strany ve snaze 
zapůsobit na tento senát. Nemám dů-
vod. Naše svědomí je čisté, nikdy jsme 
se žádným způsobem neprovinili vůči zá-
konům České republiky. Ať už bude ver-
dikt tohoto politického procesu jakýkoliv, 
a já chci věřit ve skutečně demokratic-
ké rozhodování, mám jednu jistotu: Děl-
nická strana bude pokračovat dál, neboť, 
jak už jsem sdělil při procesu číslo jedna, 
značku nám vzít můžete, ale naše myš-
lenky nikoliv.

Děkuji.

Programová listina DSSS

Má řeč před soudem 
o budoucnosti země

PŘIHLÁŠKA
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