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Při čtení těchto řádků zbývá do parlamentních vo-
leb čas čítající dny. Během jednoho a půl roku jdeme 
již do třetího volebního klání a já hned v úvodu mu-
sím poděkovat všem členům a sympatizantům za je-
jich obětavou práci a aktivismus.

Loňské Evropské volby naznačily, že v zemi vyrůstá 
skutečná opozice, nikoliv ta umělá, živená médii, jako 
je tomu v případě dlouholetých politiků nyní z jakéhosi 
TOPu (strany Totálně opotřebovaných politiků).

Po dvaceti letech od sametové revoluce jsme často 
svědky situací, které anoncují podobnost s tehdejším 
Husákovým režimem. Mládež je zavírána za své názo-
ry (pouze ty pravicové), opoziční setkání jsou protizá-
konně rozháněna policejními těžkooděnci, svoboda 
slova je omezována, Dělnická strana byla Nejvyšším 
správním soudem rozpuštěna.

Je velmi smutné zjištění, že se vlastně nic nezmě-
nilo. Pouze komunisty nahradili převlečení komunisté 
– kariéristé, kteří by nyní chtěli bojovat za „demokracii“ 
totalitními praktikami, které jim do jejich hlav zřejmě 
vštípili bývalí soudruzi na moskevských stážích.

I přes tato negativní zjištění najdeme pozitivní prv-
ky. Především nám vyrostla nová generace mladých, 
kteří nehodlají slepě poslouchat staronové vládce, ale 
kteří mají svůj pevný názor, jsou národovci a patrioty 
a z této cesty nechtějí ustoupit ani za nic. Dalším klad-
ným zjištěním je postupné procitání střední genera-
ce tzv. obyčejných občanů, jejichž hlas je stále silně-
ji slyšet a kteří pochopili, že stav apatie a nezájmu ni-
komu neprospívá.

Mě velmi těší, že oba tyto proudy spojuje Dělnická 
strana sociální spravedlnosti (DSSS), nástupkyně „zakáza-

né“ Dělnické strany, která se stává centrem všech nespo-
kojených lidí se současnou zkorumpovanou garniturou.

Je zřejmé, že politická „elita“ mlčet k tomuto vývo-
ji ve společnosti nebude. Záměrná diskreditace Dělní-
ků, například v souvislosti s vítkovskou kauzou, špinění 
a stíhání našich volebních kandidátů kvůli politickým 
projevům, to dokládají.

Přiznám se, že mě tato jejich úporná zoufalost ješ-
tě více motivuje do další práce. Jedu dál! Vždyť strach 
našich nepřátel z toho, že by je někdo mohl vyhodit 
z výnosného korýtka, kde již tak dlouhá léta spokoje-
ně chrochtají, je potěšující pocit.

Dělnická strana sociální spravedlnosti je nadějí pro 
tuto zemi. Nadějí pro všechny slušné lidi, kteří ztratili 
iluze ve spravedlnost, víru ve společnost, kde zákony 
platí pro všechny stejně, kde korupce a rozkrádání na-
šeho společného majetku musí být tvrdě potlačeny.

Pojďme společně proměnit tuto naději v realitu 
svým hlasem ve volbách!

Tomáš VANDAS, volební lídr DSSS

Tomáš Vandas, 41 let
Praha

Vyučil se na středním odborném učilišti obo-
ru instalatér a poté absolvoval nástavbové stu-
dium na strojní průmyslové škole, které zakončil 
maturitní zkouškou. V současné době studuje ba-
kalářský obor sociální a masové komunikace na 
pražské univerzitě. V letech 1986 – 1992 praco-
val ve svém oboru u Dopravního podniku hl. m. 
Prahy, poté u menších soukromých stavebních 
firem. V současné době pracuje jako asistent vý-
robního ředitele a manažer jakosti u nejmeno-
vané pražské stavební akciové společnosti. Po-
liticky aktivní začal být od roku 1995. Patří me-
zi zakládající členy Dělnické strany, která vznik-
la v lednu 2003. Funkci předsedy DS zastává od 
31. května 2003.

Petr Kotáb, 33 let
Ústecký kraj

Absolvent Středního odborného učiliště sta-
vebního. Několik let byl zaměstnancem soukro-
mé detektivní agentury. V současné době pracuje 
jako operátor výroby u velké mezinárodní společ-
nosti a je v každodenním těsném kontaktu s děl-
níky a dalšími manuálně pracujícími lidmi. V le-
tech 1998 až 2002 člen Zastupitelstva města Ka-
daň, kde také působil v bytové, stavební a ma-
jetkoprávní komisi městské rady. Zakládající člen 
DS, od června 2006 zastával funkci místopředse-
dy strany. Již od svých patnácti let se aktivně zají-
má o politický vývoj v naší zemi. Náplní jeho vol-
ného času je především zájem o život slušných li-
dí, publikování článků a působí také jako redaktor 
Dělnických listů.

Mgr. Václav Komárek, 66 let
Moravskoslezský kraj

Emeritní ředitel – pedagog. Narozen 17. září 
1943 v Ostravě. Otec živnostník, později horník, 
matka dělnice. Vzdělání vysokoškolské. Odbor-
ná praxe: 1957 – 1960 učeň, 1960 – 1961 zámeč-
ník, 1961 – 1963 základní vojenská služba, 1964 
– 1991 učitel odborných předmětů, 1991 – 1992 
vedoucí školského odboru, 1992 – 1999 ředitel 
SOU, 1999 – 2006 učitel. Politické aktivity: v le-
tech 1991 – 2005 člen SPR-RSČ, poté RMS. Od 
roku 2009 člen Dělnické strany (DS), po jejím roz-
puštění přešel do DSSS. Mgr. Václav Komárek ne-
byl nikdy členem ani kandidátem KSČ. Je ženatý, 
má dva syny z prvního manželství. Zájmy: šachy, 
taroky, politika, cestování. Jazykové znalosti: ruš-
tina a němčina.

Vlastimil Vach, 38 let
Jihočeský kraj

Narodil se do rodiny antikomunistů, od útlé-
ho mládí byl veden v úctě k národu, vlastenectví 
a přírodě. Žije v jihočeském Táboře, kde v letech 
1985 – 1989 absolvoval Střední odborné učiliště 
strojírenské se zaměřením pro universální obrábě-
ní kovů. V letech 1992 – 2002 byl soukromým pod-
nikatelem v oboru mezinárodní a vnitrostátní zasi-
latelství. V současné době je zaměstnán u staveb-
ní firmy, kde zastává funkci stavebního manažera, 
přípraváře staveb. Listopadový politický převrat 
ho zastihl v jeho 18 letech, kdy se aktivně podílel 
na distribuci a propagaci různých tiskovin a novin 
(např. Svobodné slovo). V roce 2008 vstoupil do 
Dělnické strany, v současné době je předsedou 
pobočky DSSS v Táboře. 

Martin Zbela, 32 let
Karlovarský kraj

Absolvent pražské SOU obchodní a Střední 
školy veřejnoprávní – obor Veřejnoprávní ochra-
na. Od roku 2006 student VŠ. V letech 1996 až 
1998 asistent poslance, následně do roku 2002 
šéfredaktor a vydavatel Týdeníku Republika. V říj-
nu 1998 zvolen na ustavujícím sjezdu Republikán-
ské mládeže (RM) jejím předsedou, funkci zastával 
až do rozpuštění organizace v roce 2002. RM pro-
sazovala důsledné hájení národních zájmů, od-
mítala vstup do nadnárodních organizací typu 
 NATO nebo EU a ostře vystupovala proti jakým-
koliv drogám. Zakládající člen Dělnické strany. Od 
roku 2003 šéfredaktor Dělnických listů. V letech 
2009 – 2010 předseda Dělnické mládeže, nyní tis-
kový mluvčí DSSS.

Jiří Štěpánek, 38 let
Plzeňský kraj

Absolvent Střední průmyslové školy dopravní, 
obor doprava – přeprava. Po skončení školy, v ro-
ce 1990, nastoupil jako skladový dělník do vel-
koobchodu s hutním materiálem a tam postup-
ně vykonával funkci mistra skladu, referenta ná-
kupu a dnes pracuje jako obchodní referent pro-
deje. V letech 1996 – 1998 byl členem Zastupitel-
stva hl. města Prahy. Od roku 1990 je publikačně 
činný, uveřejnil desítky článků a komentářů v ně-
kolika politických týdenících, v nichž se věnoval 
jak domácím událostem, tak zahraničním otázkám. 
V lednu 2003 spoluzakládá Dělnickou stranu, od I. 
sjezdu její místopředseda. Řadu let je bezpříspěv-
kovým dárcem krve.

 (Další kandidáti na str. 4)

To jsme my, lídři 
Simona Skoumalová, 24 let
Jihomoravský kraj

Kandidátka Dělnické strany sociální spravedl-
nosti (DSSS) na druhém místě v Jihomoravském 
kraji.

Narozena 22. července 1985 v Brně. Vystudo-
vala Obchodní a hotelovou školu, po ní navázala 
na pomaturitní studium na jazykové škole. Od ro-
ku 2007 studovala na Provozně ekonomické fakul-
tě, kde studium vykonávala kombinovanou for-
mou o víkendech a pracovala v pojišťovnictví ja-
ko administrativní pracovník. Po přerušení studia 
(z osobních důvodů) nastoupila na místo provoz-
ní restaurace v Brně.

Politice se aktivně věnuje asi osm let. Do Děl-
nické strany vstoupila v roce 2006. Je zakládající 
členkou MO DS Brno a vykonávala funkci jedna-
tele a pokladníka. V roce 2008 na celostátním sjez-
du zvolena do vedení strany jako členka Rozhodčí 
komise. Po rozpuštění DS v únoru 2010 přechází 
s dalšími členy do DSSS.

Simona miluje přírodu a zvířata, většinu volné-
ho času věnuje stranické práci. Tento způsob boje 
si vybrala, protože ji nikdy nebyla lhostejná situ-
ace v této zemi, ani problémy, které trápí její spo-
luobčany. Nemohla nadále snášet morální úpa-
dek společnosti.

Najdete 
na netu
Oficiální stránky DSSS
dsss.cz
Naše noviny
delnickelisty.cz
Dělnická mládež
delnickamladez.cz
Osobní stránky
tomasvandas.cz

Naděje pro tuto zemi
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Břeclav a Brno. To byly zástavky volebního 
turné lídra Dělnické strany sociální spravedl-
nosti (DSSS) Tomáše Vandase dne 24. dubna. 
A setkaly se s příznivým ohlasem. Počet ná-
vštěvníků mítinků naší opoziční strany stou-
pá.

„Zákaz Dělnické strany nemohl zastavit na-
še myšlenky a názory. Proto vznikla Dělnická 
strana sociální spravedlnosti, abychom mohli 
pokračovat v naší opoziční politice proti zko-
rumpovanému a prospěchářskému režimu,“ 
uvedl v projevu Tomáš Vandas, který shrnul 
i základní programové body DSSS.

Aktuálně se lídr Dělnické strany věnoval 
i kauze žhářského útoku v ostravské osadě 
Bedřiška, jejíž příčinou byly dlouhodobé sou-
sedské spory mezi cikány.

„Když se ten případ stal, média okamžitě 
přišla s ohromující zprávou, že žhářský útok je 
určitě dílem extremistů a rasistů. Bez jakýchko-

liv důkazů. To se neštítili proložit obrázky z mí-
tinků Dělnické strany. Najednou se ukazuje, že 
útok spáchala rodina, která v té osadě byd-
lí, a že příčinou útoku byly sousedské spory,“ 

uvedl Vandas, jenž kauzu označil za ukázkový 
příklad dezinformační propagandy režimu pro-
ti skutečné opozici.

S projevem vystoupil i kandidát do Posla-
necké sněmovny Jiří Štěpánek (DSSS), který 
účastníky obou mítinků seznámil s receptem 
Dělnické strany na současnou ekonomickou 
krizi. Současně odsoudil asociální politiku fa-
vorizované a protěžované TOP 09, která by se 
podle něj dala realizovat leda tak na panstvích 
knížete Schwarzenberga.

Na brněnském předvolebním shromáždění 
byla oficiálně představena i čelní kandidátka 
DSSS v Jihomoravském kraji Simona Skou-
malová. Premiéru zde měl její oficiální plakát 
s volebním číslem 24 v srdíčku.

„Mně se na ní líbí, pochopitelně vedle při-
rozeného ženského půvabu, že k politice vždy 
přistupuje s úsměvem a otevřeným srdcem. To 
je v nové Dělnické straně taky zapotřebí,“ uvedl 
Karel P. z Brna, který patří k místním příznivcům 

DSSS a volební mítink si nenechal ujít.
Harmonogram předvolebních mítinků s To-

mášem Vandasem najdete na internetové ad-
rese: www.dsss.cz/kalendar-akci -red-

V České republice se schyluje k politic-
kému procesu, který nemá v novodobých 
dějinách země obdoby. Státní zástupce Jan 
Lata poslal k brněnskému městskému sou-
du obžalobu čtyř volebních lídrů DSSS. Dů-
vod? Jejich veřejné projevy na loňské osla-
vě 1. máje v Brně.

Obžalovaný předseda Dělnické strany 
Tomáš Vandas varoval před imigrací a za-
stal se slušných občanů na sídlišti Janov. 
Tehdejší místopředsedové DS Jiří Štěpá-
nek a Petr Kotáb kritizovali drogovou krimi-
nalitu vietnamské komunity a politiku mi-
nistra Kocába. A konečně šéfredaktor Děl-
nických listů Martin Zbela odsoudil politic-
ké procesy v zemi a demonstroval absurd-
nost zákazů slov registrací novin minister-
stvem kultury.

„Je smutné a tragické, že za veřejné pro-
jevy musí představitelé opoziční politické 
strany před soud. V době, kdy se zkorum-
povaní politici smějí občanům z televize, 
mluví o řešení dluhů, které sami způsobili, 
a přitom si libují ve své beztrestnosti. Holt 
každá doba má své mučedníky a pokrytecké 
zločince. Ale spravedlnost nakonec vždycky 
zvítězila a zvítězí,“ uvedl k obžalobě volební 
lídr DSSS Tomáš Vandas.

www.dsss.cz/proces

Každý občan má představu, že bezpečnost-
ní orgán státu, v našem případě policie, je po-
vinna zajistit pořádek a bezpečnost občanů ČR. 
Jenže skutečnost je mnohdy zcela jiná a může 
přinést mnohému těžké rozčarování.

Fráze „Pomáhat a chránit“ mnohdy dotvrzu-
je absurdnost tohoto rčení. Média informují, že 
bezpečnostní složky zavinily svojí nedbalostí 
a laxností smrt nejednoho občana. Policie bo-
hužel díky těmto skandálům ztrácí na důvěře.

Před nedávnem policejní šéfové doporučo-
vali občanům, aby se chránili sami, ale to ne-
ní správné řešení. Ano, většina policistů má 
upřímnou snahu plnit přesně a vzorně své 
služební povinnosti, ale tyto skandály kazí je-
jich snahu a práci. Co však lze dnes čekat od 
policie, když v čele vnitra stojí bezcharakterní 
úředník, svazák Pecina, jehož jedinou snahou 
je umlčet jedinou národní opozici v zemi, Děl-
nickou stranu sociální spravedlnosti?

Pod Pecinovým vedením je policie pou-
hou represivní složkou proti lidem vlastní 

 krve a země!
Společně s policií mají na zákonnost dohlí-

žet soudy, a mnozí si řeknou na jejich adresu 
„to je ale slabota“, když zjistí, že při hledání prá-
va a spravedlnosti narazili na aroganci, nadu-
tost a zlobu. Právě od těch, kdož odsuzovali 
v minulosti odpůrce totalitního režimu. Mnoh-
dy soudy nejednají tak, jak mají, budiž k tomu 
důkazy z mediálních kauz, kdy soudy s finanč-
ními šíbry, velkopodvodníky, se vlečou a roz-
sudky tomu napovídají.

Ale na druhou stranu mnozí stejní soudci 
přísně soudí drobné přečiny. Mnohdy je tam 
znát dvojí metr v rozhodování. Můžeme zjed-
nodušeně říci, že zvýšení soudních poplatků 
je vzkaz směrem k veřejnosti, neobtěžujte nás 
svými problémy, my máme své kauzy…

A kauza na plzeňských právech? Ano, je to 
selhání jednotlivce a většina studentů na tam-
ní škole řádně studovala, ale kde je záruka, že 
nějaký rychloprávník neproklouzl do soudní-

ho systému a nevydává verdikty měnící osu-
dy lidí?

Třetí pilíř státní moci – parlament – v době 
loutkové úřednické vlády neplní svou zákono-
dárnou úlohu. Práce v parlamentu se zastavila. 
Vinu na tom má zejména ODS a její nesmyslné 
obstrukce. Plané parlamentní žvanění vytrvale 
pokračuje tak, jak pokračuje zvyšování státní-
ho dluhu republiky.

V parlamentu probíhají zbytečné schůze, 
které nás stojí potřebné finanční prostředky. 
Na tento výsměch musíme reagovat rázně. Vo-
lební účastí a volbou vlastenců z Dělnické stra-
ny sociální spravedlnosti!

Ukazuje se, že stát stojí na chatrných zákla-
dech. Špičky policie, soudů a parlamentu do-
kazují, že nejsou hodni služby občanům vlastní 
země. Je čas na výměnu a změnu. Při rozhodo-
vání dobře rozvaž, občane České republiky!

Rudolf ŠMUCR 
poslanec SPR-RSČ v letech 1996-1998

Předvolební politická situace je vzhledem 
k okolnostem velice příznivě nakloněna Dělnic-
ké straně sociální spravedlnosti (DSSS). Před-
ně je tu samotné pozastavení činnosti Dělnic-
ké strany (DS), které veřejnost vyburcovalo 
k tomu, že DSSS budou volit i ti, kteří by ji-
nak k volbám ani nešli. Již od začátku tohoto 
politického procesu bylo zcela zřejmé, že bez 
ohledu na výsledek bude tím poraženým stát-
ní moc. Zakázat opoziční politickou stranu krát-
ce před volbami je ryze amatérský čin, který 
přinese své ovoce v podobě voličských hlasů 
DSSS, a nikoli vládnoucí garnituře.

Sledujete-li pozorně politické dění v této ze-

mi, zjistíte i následující skutečnosti, které opět 
hrají v náš prospěch. Českou stranu sociálně 
demokratickou (ČSSD) dost podstatným způ-
sobem připraví o potřebné hlasy voličů Zema-
nova Strana práv občanů. A stačí, aby někte-
rý člen ČSSD nebyl spokojen se svým umís-
těním na kandidátce, a kam pak půjde uronit 
slzu? Lidovce a Zelené srazili na hranici volitel-
nosti do sněmovny jejich odpadlíci sdružující 
se v TOP 09, a vzájemně si tak budou přeta-
hovat voliče. A ODS? Již nyní se objevil první 
skandál s úplatky a další budou zcela jistě ná-
sledovat. O to se jejich kamarádi z parlamen-
tu jistě postarají. A pokud jde o komunisty, ti 

mají své skalní voliče, které nezviklá snad nic 
z tohoto světa.

Ale ani na nás, na DSSS, se v této předvo-
lební šarádě nezapomnělo. Proč si myslíte, že 
se tu objevila jakási strana Věcí veřejných, kte-
rá má údajně šanci být ve sněmovně? Je to jen 
bouda na voliče, aby jejich hlas neskončil bez 
„užitku“, tedy jako hlas pro DSSS.

S nadhledem sleduji různé předvolební prů-
zkumy a vždy si vzpomenu na Winstona Chur-
chilla, který řekl: „Věřím pouze těm statistikám, 
které jsem sám zfalšoval.“

František ŽIGRAI
kandidát DSSS v Ústeckém kraji

Volební mítinky DSSS na Moravě:
Zájem

lidí
stoupá

Čtyři volební 
lídři DSSS 
obžalováni 
za projevy

Exposlanec pro DL: Chrání stát občany?

Předvolební kostky jsou vrženy!
Rudolf Šmucr
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Dělnická strana sociální spravedlnosti 
(DSSS) předkládá veřejnosti svůj eko-
nomický program. V době hospodář-
ské krize a permanentního zadlužová-

ní společnosti nesmyslnou politikou vládních 
stran považujeme za nezbytné seznámit ob-
čany České republiky s našimi programovými 
požadavky a návrhy v ekonomické oblasti. Ty 
jsou následující:

1. OSVOBOZENÍ OBČANŮ OD LICHVÁŘ-
SKÉHO SYSTÉMU nesplatitelných stát-

ních dluhů, emisi peněz bude provádět pří-
mo stát bez jakýchkoliv mezičlánků v podobě 
bank, které navíc tuto činnost nejenže nezvlá-
dají, ale dokonce vědomě zneužívají k tvorbě 
bublin na trzích aktiv. Daňoví poplatníci tak bu-
dou bez dluhů a hrozeb převzetí špatných úvě-
rů bank. Banky budou bez možnosti budovat 
investiční bubliny, jako například šílené zvyšo-
vání cen realit z posledních let.

2. ZACHOVÁNÍ NÁRODNÍ MĚNY jako obra-
ny před dovozem budoucích hospodář-

ských krizí. Ne euru a SDR (Special Drawing 
Right). Její důsledná ochrana formou devizo-
vých rezerv a omezení možnosti vzniku spe-
kulativních bublin zajistí její kupní sílu. Záro-
veň měna slouží nejen jako prostředek směny, 
ale i jako uchovatel hodnoty. Jsme pro měno-
vou samostatnost spolu s ochranou před ná-
klady spekulativních bublin a následným zne-
hodnocováním měny, kterému bychom byli 
vystaveni v případě přijetí eura a následném fi-
nancování záchrany jižních států EU, které byly 
rozkradeny natolik, že finančně kolabují. Stáh-
nout vklady z Mezinárodního měnového fon-
du (MMF) a Světové banky (SB), splatit veške-
ré státní závazky v cizí měně a začít budovat 
státní devizové rezervy, podobně jako je na-
příklad vybudovalo Rusko. Za základ je mož-
no brát prostředky, které získáme např. staže-
ním peněz z MMF a SB, stejně jako úsporami 
na straně výdajů, nebo změnou daňové politi-
ky vůči nadnárodním firmám.

3. DŮSLEDNÉ VYMÝCENÍ JAKÉKOLIV „POD-
PORY“ BANK a finančního sektoru ze stra-

ny daňových poplatníků. Zrušit nevolnickou 
praxi, kdy jsou lidem zabavovány prostřed-
nictvím daní peníze a jsou jim vráceny pouze 
tehdy, pokud si pořídí nějaký finanční produkt, 
který je stejně o velkou část prostředků připra-
ví různými poplatky a triky. Dále považujeme za 
nesmyslnou existenci centrální banky v dnešní 
podobě jako dlužníka poslední instance, která 
fakticky garantuje komerčním bankám splat-
nost úvěrů, ať už jakkoliv špatných. Pochopitel-
ně požadujeme naprostou eliminaci skrytých 
zločinů proti daňovým poplatníkům, jako by-
la existence a činnost Konsolidační agentury. 
Pracujícím lidem a podnikatelům o tyto pod-
pory dramaticky snížíme daně.

4. ZÁKAZ VŠECH DOPOSUD LEGÁLNÍCH 
ŠVINDLŮ ohrožujících stabilitu národní eko-

nomiky a vyžadující podporu daňových poplat-
níků. Sem spadá zejména bankovnictví s částeč-
nými rezervami a „penzijní reforma“, privatizace 
strategického majetku nadnárodnímu kapitálu.

5. KONTROLA TOKU SPEKULATIVNÍHO KA-
PITÁLU. Spekulativní kapitál záměrně způ-

sobil (nejen) tuto krizi, ale i všechny předcho-
zí. Jedná jako lichvář na globální úrovni. Jeho 
cílem je zmocnit se nejen našich majetků, ale 
i našeho politického systému, a zotročit nás. 
Buďto tedy budeme my kontrolovat spekula-
tivní kapitál, nebo on nás. Jiná možnost vzá-
jemné existence není. Důsledkem takového-
to kroku bude pochopitelně růst ceny kapitá-
lu až na úroveň, kdy bude kapitál poskytován 
dominantně z domácích úspor místo meziná-
rodních trhů. To bude mít své výhody, neboť 
zde bude tlak na efektivní investování, odstra-
nění zbytečných dluhů a splasknutí spekulativ-
ních bublin, které nás vysávají, například rea-
litní bubliny.

6. AUDIT EFEKTIVNOSTI POBÍDEK pro za-
hraniční investory, vytěsňování nežádou-

cích investorů. Provedeme audit působení in-
vestorů, kteří pro sebe vymohli státní pobíd-
ky, které si platí pracující lidé z daní. Zasáhne-
me proti nejotřesnějším případům, které ne-
představují žádnou přidanou hodnotu a jsou 
de facto jen otrokářské kolonie, dovážející růz-
né cizince a znečišťující životní prostředí. Zru-
šíme systém investičních pobídek, který je dis-
kriminační a preferuje cizí velkokapitál, nasta-
víme daňový systém tak, aby byl motivační 
pro produktivní a inovativní činnost domácích 
subjektů.

7. ODMÍTÁME PŘEDSTAVY MEZINÁROD-
NÍHO VELKOKAPITÁLU a jeho politických 

stran o penzijní reformě jako zámince pro na-
hnání lidí do jejich investičních fondů, kde bu-
dou jednak o velkou část investice rafinovaně 
připraveni, a jednak pomocí jejich majetků bu-
de velkokapitál pouze budovat investiční bub-
liny. Takové systémy nikde nepřežily jednu ge-
neraci. Penze je podíl rodičů na práci (daňo-
vých výnosech) jejich vlastních dětí. Více v při-
pravované Důchodové dělnické reformě.

8. DŮSLEDNÁ OCHRANA MENŠINOVÝCH 
AKCIONÁŘŮ. Současný systém vnímá ak-

tivní menšinové akcionáře pouze jako „obtíž-
ný hmyz“, neboť často představovali nepříjem-
nou překážku pro tuneláře, důkazem čehož je 
například institut vytěsnění minoritních akci-
onářů, nebo-li squeeze outu, který je zneuží-
ván k zabavení jejich majetku. Požadujeme je-
ho uvedení do souladu s praxí ve vyspělých 
zemích a posílení práv menšinových akcioná-
řů, zejména práv na informace, dále možnost 
hlasovat na valné hromadě korespondenčně 
a rozsáhlejší ochranu minoritních akcionářů 
tak, aby lidé mohli vlastnit podíly v podnicích 
beze strachu z okradení. Menšinoví akcionáři 
v mnoha případech odvádí velmi kvalitní prá-
ci při kontrole hospodaření firmy a blokují pří-
pady tunelování.

9. STÁTNÍ KONTROLA STRATEGICKÉ IN-
FRASTRUKTURY. Je zcela nepřípustné, 

že se soukromý kapitál zmocnil takových ma-
jetků, jako jsou rozvodné závody elektřiny, vo-
dárenské společnosti, nemocnice, nádraží, dál-
nice a jiné prvky infrastruktury, které jsou klí-

čové pro fungování státu a které měly spíše 
charakter veřejné služby, nebo regulovaného 
monopolu než ziskového podnikání. Nevidíme 
zde žádný přínos investorů a tržního prostředí, 
těžko bude vodovodní firma z Příbrami konku-
rovat vodovodní firmě z Ostravy. Ti se chova-
jí pouze jako výběrčí daní. Odmítáme v těchto 
podnicích prosazovaný model PPP (Public Pri-
vate Partnership), jako inovovaný model tune-
lování státu, kde investor slízne smetanu a stát 
nese rizika a platí výlohy.

10. RADIKÁLNÍ SNÍŽENÍ BYROKRACIE 
a daní pro produktivní podniky, za-

městnance a živnostníky. Obrovské úspory da-
né eliminací nutnosti věčné podpory finanční 
oligarchie a sociálně nepřizpůsobivých uvol-
ní prostředky, které bude možné vrátit na da-
ních lidem i podnikům. Bude možné například 
některé daně zcela eliminovat. Zcela zrušíme 
mnohé zákony komplikující život a podnikání 
našim lidem, jako například Antidiskriminač-
ní zákon.

11. INVESTICE DO VLASTNÍCH LIDÍ a tech-
nologií jako budoucnost státu. Nikoliv 

dovoz otroků pro montovny a výchova klien-
tů pro „sociální pracovníky“. Naše budoucí 
hospodářská prosperita bude zcela záviset na 
schopnostech našich lidí. A to jak na produk-
tivních schopnostech, tak na obranyschopnos-
ti obyvatelstva vůči švindlům, vykrádání a roz-
vratu, jehož původcem je lichvářský meziná-
rodní kapitál. Pro oba tyto úkoly, které před ná-
mi leží, budeme potřebovat vysoce inteligent-
ní odborníky, kteří budou držet pospolu a ma-
ximálně kooperovat jako jeden národ. Proto 
potřebujeme směřovat prostředky do vzdě-
lání, nikoliv do zaostalých a demotivovaných 
jedinců bez nadání, kteří se navíc nepřátelsky 
vymezují vůči našemu národu, nebo podpo-
ry imigrantů. Je potřeba investovat prostřed-
ky ve vzdělání tam, kde je největší zisk. Do na-
šich nejnadanějších, jedinců s vůlí něco doká-
zat a tvořit. Je třeba podporovat talentované, 
a vychovat je k loajalitě k národu, aby investice 
vraceli ve formě tvorby celé společnosti.

12. DŮRAZ NA MODERNÍ TECHNOLO-
GIE, substituce práce technologiemi, 

potřebujeme kvalifikované, motivované, loa-
jální, kreativní a podnikavé občany. Nebude-
me proto soutěžit v tom, kdo do Evropy vpustí 
více nekvalifikovaných námezdních sil pracu-
jících v otrockých podmínkách. Chceme vyšší 
cenou práce podpořit nahrazování nekvalifiko-
vané práce kapitálem tak, abychom nekvalifi-
kované imigranty vůbec nepotřebovali.

13. EKONOMICKY SMYSLUPLNÉ ZAHRA-
NIČNÍ VZTAHY. Zastavení nesmyslné 

zahraniční pomoci a přestat zbytečně provo-
kovat Čínu a zejména Rusko. Chceme nastolit 
výhodné vztahy zejména s Ruskem, které pro 
nás představuje stabilního dodavatele ener-
getických surovin, Německem a jinými evrop-
skými státy. Tato kooperace může mít podobu 
členství v EU, ale také nemusí, jak je vidět na 
příkladech Švýcarska a Norska.

14. NÁVRAT PŮVODNÍHO POSLANÍ VZDĚ-
LÁNÍ, kultivace jedince k produktivním 

činnostem a k budování kultury založené na 
nejlepších tradicích evropského kulturního dě-
dictví. Vzdělávací systém musí v lidech pro-
bouzet to nejlepší, tedy kromě produktivních 
schopností i morální kvality. Odmítáme nazý-
vat vzděláním a dotovat pouhou indoktrinaci 
k multikulturalizmu, opakování blábolů gen-
der studies nebo pouze nenáročné „ukecané“ 
obory, jejichž jediným cílem je dát VŠ diplom 
i netalentovaným, nebo dokonce pouze platí-
cím jedincům.

www.dsss.cz/ekonomicky-program

Není dne, abychom neslyšeli nářky nad 
špatnou ekonomickou situací naší ze-
mě a stesky nad takzvanou hospodář-
skou krizí. „Naši“ zákonodárci v této 

souvislosti dokolečka omílají písničku o nut-
nosti vyšších daní, placeného školství a zdra-
votnictví apod. Peníze zkrátka nejsou takřka na 
nic a dluh České republiky se neustále raketo-
vým tempem zvyšuje.

Ti samí lidé, kteří hovoří o nutnosti utaho-
vání opasků, ale rozhodně nehodlají jít příkla-
dem. Již několik let se hovoří o nutnosti sníže-
ní platů ústavních činitelů. V rozhovorech pro 
média se téměř každý oslovený poslanec či 
senátor vždy vyjádří ve smyslu, že on snížení 
poslaneckých platů a zrušení různých nesmy-
slných výhod podpoří. Je proto podivné, že 
až dosud k ničemu takovému nedošlo. Že by 
zde snad zasahovaly nějaké nadpřirozené síly? 
Jistěže ne! To si pouze každý z těchto „zastán-

ců“ snižování zbytečných výdajů, především 
na přemrštěné platy a další zbytečné mrhání 
penězi na pochybné aktivity poslanců a sená-
torů, vždy při hlasování najde nějaký důvod, 
proč zrovna pro ten určitý návrh hlasovat ne-
bude. Někdy je to údajně z důvodu, že změnu 
navrhla ČSSD, podruhé KSČM, potřetí Strana 
zelených, počtvrté KDU-ČSL, popáté ODS atd. 
Takto jde vše stále dokola a nikdy se nikdo vý-
sledku nedočká.

Poslanci a senátoři utrácejí nehorázné su-
my peněz za neuvěřitelné věci. Vždy argumen-
tují oprávněností a nutností těchto výdajů. Ob-
rovské peníze vydává stát z našich daní na 
zahraniční cesty zákonodárců. Asi nejpilněj-
ším cestovatelem je poslanec za ODS Zdeněk 
Boháč, který během právě končícího volební 
období stihl procestovat čtyři kontinenty, za 
což bylo zaplaceno neuvěřitelných jeden a půl 
milionu korun z kapes daňových poplatníků. 
Naposledy navštívil africkou republiku Mali. 
O tom, jaký měla tato cesta pro naši zemi pří-
nos, jistě nemusím psát a domyslí si to kaž-
dý z vás. Hrdina románu Julese Verna Cesta 
kolem světa za 80 dní Willy Fog by se vedle 
poslance Boháče musel cítit jako hotový bří-
dil, a mohl by mu jeho cestovatelské nadání 
jen tiše závidět.

Petr KOTÁB 
volební lídr DSSS v Ústeckém kraji

Poslanci utrácejí nehorázné sumy z našich daní

Tatrman je zpět
Exministr „pro nic“ Michael Kocáb si asi uvě-

domil, že se bez lukrativního ministerského kře-
sílka se neuživí. Od jeho okázalé demise podané 
koncem března uplynulo jen pár dnů a už ho 
máme zpět. Fischerův kabinet se totiž rozhodl 
tohoto zkrachovalého muzikanta jmenovat do 
funkce zmocněnce pro lidská práva.

Když už o nic jiného, jde o jasný vzkaz obča-
nům, že kšeftování s funkcemi je blízké i tolik 
mediálně protěžované úřednické vládě býva-
lých komunistů. Já na bráchu, brácha na mě. To 
je jejich krédo. Jsou všichni stejní a z jednoho 
hnízda. A tak posledním výsledkem ignorance 
a nadřazenosti polistopadové garnitury je ná-
vrat tatrmana Kocába.

Ale nic a nikdo tu není navěky. Ani Kocáb, 
Fischerové, Paroubkové, Nečasové, Liškové a ji-
ní. Je to jen na nás, jak to bude dlouho trvat...

K „Malé Hanoji“ 
v pražské Libuši

Přiznám se, že s velkým znepokojením sledu-
ji nejnovější události v pražské čtvrti Libuš, kde 
se tržnice SAPA přeměnila v tzv. Malou Hanoj. 
Situace je vzhledem k nárůstu kriminality 
a vzrůstajícímu ohrožení českých občanů tak kri-
tická, že není vyloučen ani vznik domobrany. 
Úsilí starosty, který se obrátil na ministerstvo 
vnitra se žádostí o řešení, zůstalo nevyslyšeno. 
Vietnamská komunita si zřejmě myslí, že její ne-
psaná pravidla a zvyky budou nadřazeny čes-
kým zákonům.

Není možné připustit, aby čeští lidé museli 
z obavy o své bezpečí hlídat své byty a domy, 
aby se báli pouštět své děti na ulici a čekali ve 
strachu, zda se v pořádku vrátí domů. Pokud 
stát není ochoten krizové situace řešit, nezbývá 
nic jiného než to řešit sami.

Vyzývám proto ministra vnitra Pecinu, aby se 
okamžitě začal problémem s vietnamskou ko-
munitou v pražské Libuši zabývat. Pokud se tak 
nestane, svolá Dělnická strana sociální sprave-
dlnosti do této lokality protestní shromáždění na 
podporu místních občanů. Nebudeme nečinně 
přihlížet. Nastal čas udělat v Praze pořádek!

Vodrážka, dopravák 
Pavla Opencarda

První místopředseda ODS David Vodrážka 
není zřejmě ve své straně příliš zaměstnán. Jen 
tak si lze vysvětlit jeho jmenování do čela před-
stavenstva pražského dopravního podniku. Na-
hradil nedávno odvolaného ředitele dopravního 
podniku Martina Dvořáka (bývalého ředitele TV 
Prima), kterému nové představenstvo výrazně 
omezilo pravomoci. Pavel „Opencard“ Bém tak 
dosadil svého člověka do významné manažer-
ské pozice.

Jmenování Vodrážky do nové pozice je před-
volebním vzkazem občanům: máme málo pe-
něz, chceme mít další lukrativní funkce, a jsme 
nenažraní.

Jsou prostě všichni stejní, a je jedno, zda jde 
o socialisty, odéesáky, lidovce, komunisty či to-
tálně opotřebované politiky (TOP). Je to jedna 
banda.

Romština na školách? 
A proč ne slovenština, 
polština..?

Ministerstvo školství plánuje zavést na zá-
kladních a středních školách výuku romštiny. Ta 
by se měla stát volitelným jazykem a cílem mi-
nisterské strategie je přivést do školních tříd ví-
ce cikánských dětí, které vinou špatné rodinné 
výchovy končí ve zvláštních školách.

Napadá mě, zda bude stejná pozornost vě-
nována i jiným menšinám, třeba Polákům nebo 
Slovákům. Asi těžko. Přístup státu k otázce men-
šin je poněkud zvláštní a jednostranný. Pokud 
se to týká cikánské menšiny, okamžitě má vše 
obrovskou publicitu a hlavně prioritu. Vyhazují 
se ohromné finanční částky na nesmyslné pro-
jekty, které většinou končí v kapsách romských 
bossů, kteří si z „boje za rovnoprávnost“ udělali 
výnosnou živnost. Z daní všech občanů. Ostatní 
menšiny mají smůlu, nejsou moc vidět a hlav-
ně: nekřičí o rasismu a utiskování.

Naším cílem je spravedlivě, bez emocí a pro-
tekcí, zajistit přístup ke vzdělání a občanským 
právům všem občanům České republiky, bez 
rozdílu národnosti či barvy pleti. Jestli je toto 
extremismus, to ať posoudí každý sám.

T t j ět

Tomáš Vandas Tomáš Vandas 
pro Facebookpro Facebook
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Alena Alena 
OvčačíkováOvčačíková

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, 161 00 Praha 6.
Děkujeme Vám za jakoukoliv finanční pomoc.

Moudrá slova
„Peníze jsou totéž, co otroctví; mají stejný účel 

a následky. Jeho účel je osvobodit se od zákona, od 
přirozeného zákona života, od zákona osobní práce 
pro uspokojování vlastních potřeb. A následky otroc-
tví pro majitele: vznikají a do nekonečna se vynalé-
zají nikdy neukojitelné nové potřeby, objevuje se roz-
mazlená ubohost a mravní zkáza; a pro otroky – po-
roba člověka, a jeho ponížení na stupeň zvířete.“

Lev Nikolajevič Tolstoj (Myšlenky)

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 – Jiří Dudák, tel: 608 613 572,
e-mail: georgexiv@centrum.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 
znepokojeni stavem naší země, ztrácejíce 
důvěru v současnou politickou reprezenta-
ci, jež je prolezlá korupcí a honbou za pos-
ty, jsme se z povinnosti k budoucím gene-
racím rozhodli představit široké veřejnos-
ti Dělnickou stranu sociální spravedlnos-
ti (DSSS).

Dělnická strana sociální spravedlnosti je 
strana národně orientovaná. V rámci Ev-
ropské unie podporujeme spolupráci ob-
dobných subjektů.

Naším posláním je hájit zájmy pracují-
cích občanů, studentů a učňů, stejně tak 
podporovat seniory, matky s dětmi a vznik 
tradičních rodin. Přistěhovalectví nepova-
žujeme za alternativu zajištění natality ná-
roda.

Požadujeme sociální jistoty pro všech-
ny občany. Odmítáme diskriminaci ne-
bo zvýhodňování určitých skupin. Pro-
gramem DSSS je vytvářet demokratic-
kou společnost na principech sociální 

spravedlnosti pro všechny občany na-
šeho státu, a to bez rozdílu rasy, věku 
a pohlaví.

Upřednostňujeme rozvoj domácího pod-
nikání před nekontrolovaným přílivem za-
hraničního kapitálu. Podporujeme obnove-
ní prestiže řemesla a manuální práce.

Hlásíme se k českému a moravské-
mu patriotismu a tradicionalismu naše-
ho národa. Odsuzujeme totalitní ideolo-
gie 20. století, zejména nacismus a komu-
nismus.

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

Ve skutečné demokracii nesmí existo-
vat trest za názor. V opravdové demokracii 
jsou politické procesy řešeny na půdě par-
lamentu, ne na půdě soudu.

Souhlasíte s programovou listinou 
DSSS? Volte číslo 24!

www.dsss.cz/programova-listina

Tomáš Málek, 22 let
Jihomoravský kraj

Narodil se 15. května 
1987 v Brně. Na Střední od-
borné škole živnostenské 
vystudoval obor podnikání, 
řízení a obchod. Po ukonče-
ní studia maturitou navázal 
na jazykové škole studium 
německého jazyka. Od ro-
ku 2007 byl studentem Fi-
losofické fakulty Masaryko-
vy univerzity v Brně, studi-
um však z osobních důvodů 
ukončil a věnoval se činnosti 

v mediální agentuře. Nyní je studentem Pedagogické fakul-
ty Masarykovy university v Brně. V roce 2008 se stal členem 
Dělnické strany, po rozpuštění DS správním soudem vstou-
pil do DSSS a řídí její pobočku v Brně. Motto: „Sociální po-
litika je dosažitelná pouze cestou zdravého nacionalismu. 
Boj za přirozenou identitu jednotlivých evropských národů 
je proto nezbytností!“

Ing. Martin Košťál, 28 let
Zlínský kraj

Je absolventem Střed-
ní technické školy hlavního 
města Prahy, obor mana-
gement obchodu a služeb. 
V letech 2002 – 2007 studu-
je na Vysoké škole finanční 
a správní, obor Veřejná sprá-
va. Politické činnosti se za-
čal věnovat v 90. letech, kdy 
vstoupil do Republikánské 
mládeže. Patří mezi zakláda-
jící členy Dělnické strany. Již 
řadu let pracuje jako odbor-

ný instruktor ve fitnesscentru. V současné době se kromě 
trenérství v posilovně zabývá také fyzioterapií. Rok poté, co 
v roce 2002 startuje na juniorském Mistrovství Čech v kultu-
ristice, je zvolen do čela České asociace trenérů kulturistiky 
a fitness. Nezávislý publicista, do roku 2007 šéfredaktor no-
vin Dr. Trenér. Je autorem knihy Globalisté útočí o událos-
tech v Kosovu.

Vladimír Jirásek, 49 let
Pardubický kraj

Narodil se 7. září 1960 
v Pardubicích. Je rozvede-
ný a má již dospělé dvě dě-
ti a dva vnuky. Trvale bydlí 
v Lázních Bohdaneč. Vyučil 
se v oboru traktorista – me-
chanizátor, po vyučení pra-
coval v JZD až do roku 1989. 
Poté prošel několika profe-
semi: řidič, dělník obecního 
úřadu, skladník, dnes opět 
řidič. Členem Dělnické stra-

ny (DS) byl od roku 2008. Po rozpuštění DS dne 17. února 
2010 kandiduje jako volební lídr DSSS. Současně vede její 
pobočku v Pardubicích. Motto: „Mojí prioritou je, abychom 
za svoje odevzdané daně měli zabezpečené a klidné stáří 
a kvalitní bezplatnou zdravotní péči. Za nehoráznost české 
politiky považuji permanentní rozkrádání státního, ale i sou-
kromého majetku.“

Jaroslav Drtina, 25 let
Královéhradecký kraj

Narodil se 2. července 
1984 v Náchodě. Po vyuče-
ní v oboru truhlář, ve kterém 
nenalezl uplatnění, nastou-
pil do zahraniční firmy Saar 
Gummi Czech, kde pracoval 
čtyři roky, a proto také moc 
dobře zná problémy obyčej-
ných lidí z podobných firem, 
kteří nemají dovolání a stá-
vají se z nich živí roboti pra-
cující takřka bez odpočinku 

a za ubohou mzdu. O politiku se začal zajímat již na učiliš-
ti. Po vstupu do DS v roce 2009 se podílel na založení míst-
ní organizace Náchod. Motto: „Do politiky jdu s tím, že chci 
pomoci lidem, kteří dřou ve dne v noci za ubohou mzdu, jen 
aby mohli nakrmit banky, a dostávají se tím to úvěrové pasti, 
kterou dnešní politická moc tak ráda podporuje.“

Programová listina DSSS

PŘIHLÁŠKA

Mgr. Milan Soukup, 44 let
Středočeský kraj

Narozen v Brandýse nad 
Labem. Ženatý, jedno dítě. 
V současné době žije v Ne-
ra tovicích. Vyučen jako elek-
tromechanik pro rozvod-
ná zařízení. Po absolvová-
ní dvouleté základní vojen-
ské služby pracoval ve zvo-
leném oboru do roku 1993. 
Při zaměstnání vystudoval 
Střední průmyslovou ško-
lu elektrotechnickou, obor 
elektroenergetika, a poté 

Obchodní akademii. V letech 1994 až 2003 pracoval na růz-
ných pozicích v bankovním sektoru. V té době vystudoval 
opět při zaměstnání Sociálně ekonomickou fakultu. V roce 
2003 se vrátil zpět do energetiky, kde pracuje doposud jako 
technický pracovník a obchodní zástupce. S Dělnickou stra-
nou aktivně spolupracuje od roku 2007.

Jindřich Nestler, 34 let
Liberecký kraj

Narozen v Jilemnici, tr-
vale žije v Harrachově se 
svou ženou a dvěma dětmi. 
V minulosti pracoval jako 
dělník a manažer v restau-
racích a hotelech v místě 
bydliště, od roku 2007 úzce 
spolupracuje jako adminis-
trátor na internetovém por-
tálu, díky kterému je den-
ně v písemném i verbálním 
kontaktu s lidmi a jejich pro-
blémy. Mezi jeho záliby pat-

ří především zimní sporty a kopaná. Do svých třiceti let hrál 
kopanou za Slavoj Kořenov, po ukončení aktivní hry pokra-
čuje jako fotbalový rozhodčí. Další jeho záliby jsou teraristi-
ka, šachy a rodina. V politice začal být činný od roku 1996. 
Nestler byl členem vedení Dělnické strany až do jejího roz-
puštění v únoru 2010.

Václav Prokůpek, 37 let
Olomoucký kraj

Narodil se roku 1972 
v Rokycanech. Už během 
studia sociologie a ekono-
mie na vysoké škole začal 
publikovat a pracovat jako 
sportovní novinář v cyklis-
tickém časopise Peloton, byl 
i sportovním redaktorem ča-
sopisu Stadión a zúčastnil se 
populární Rallye Paříž – Da-
kar. Po absolvování studia 
mezinárodního obchodu 
přednášel mediální komuni-

kaci na Tělovýchovném institutu v Mnichově – Sollnu a poz-
ději i na prestižní Borössově akademii v Budapešti. Byl šéfre-
daktorem časopisů Český Expres, Ekoefekt i kontroverzního 
deníku Špígl. Působil jako scénárista v redakci publicistiky TV 
Nova, zaměřoval se na vyšetřování obchodů s lehkými top-
nými oleji na Šumpersku v Olomouckém kraji.

Ing. Lubomír Odehnal, DiS., 29 let
Vysočina

Narodil se 25. září roku 
1980 v Brně. Nejvyšší dosa-
žené vzdělání na Univerzitě 
Tomáše Bati ve Zlíně – Fakul-
ta managementu a ekono-
miky, v oboru Veřejná správa 
a regionální rozvoj. Z praxe: 
1999 – 2004 Vojenská akade-
mie v Brně – zástupce velite-
le čety, vedoucí skupiny Fi-
nanční služby. 2004 – 2005 
Policie ČR SJmk Brno – poli-

cejní inspektor – hlídková služba, dosažená hodnost podporu-
čík. 2008 – 2009 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Institut bez-
pečnostních technologií při Fakultě technologické – tajemník 
institutu. 2009 – současnost – projektový manager: příprava 
a realizace vzdělávacích kurzů. Politika: Republikánská mlá-
dež, Dělnická strana, po jejím rozpuštění DSSS.

Žena, která našla 
moravskou identitu
Za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti 

(DSSS) v květnových volbách do Poslanecké sně-
movny kandiduje spisovatelka a moravská historič-
ka PhDr. Alena Ovčačíková. Dosavadní místopřed-
sedkyni strany Moravané najdete na třetím místě 
kandidátky DSSS v Olomouckém kraji.

Kdo je tato neobyčejná žena a jaké jsou její zku-
šenosti, dozvíte se v jejím osobním profilu:

Narodila jsem se 2. května 1956 v Olomouci, 
kde dosud žiji. Má matka byla učitelkou ZDŠ a otec 
dopravním policistou. Mám tři dospělé děti a dvě 
vnoučata.

Vystudovala jsem 
odbornou historii na 
FF UP v Olomouci. 
Původně jsem se vě-
novala tématice čaro-
dějnických procesů. 
Po roce 1989 se ta-
to tématika stala ne-
žádoucí a proto jsem 
se zaměřila na dějiny 
Moravy.

Pracovala jsem ja-
ko odborná pracovni-

ce ve Státní vědecké knihovně v Olomouci. V červ-
nu 1990 jsem byla zvolena poslankyní FS ČSFR 
za Hnutí za samosprávnou demokracii. Byla jsem 
předsedkyní sociálního výboru Sněmovny národů 
a předsedkyní poslaneckého klubu.

Mým politickým úspěchem bylo vybojování prá-
va pro Moravany hlásit se ke své moravské národ-
nosti. Po skončení mandátu jsem obtížně sháněla 
zaměstnání a proto jsem se věnovala dopisovatel-
ské činnosti, psaní knih a poradenství.

K dnešnímu dni jsem vydala pět titulů s téma-
tikou moravských pověstí, a krimi příběhy ze stře-
dověku, sepsané na podkladě tehdejších soudních 
akt. Za své literární dílo jsem v listopadu 2008 ob-
držela cenu Řádu moravských rytířů. Začala jsem 
se opět věnovat přednáškové činnosti.

Jsem prezidentkou Moravského národního kon-
gresu (od roku 2005). Mezi mé záliby patří poslech 
vážné hudby a návštěva historických památek. 
V oblasti sportu mám ráda plavání, dříve jsem se 
mu věnovala závodně.

Mám kladný vztah ke zvířatům a podílela jsem 
se na přijetí zákonů na ochranu zvířat. Sama cho-
vám kočku domácí – kocoura jménem Gladiátor.

Mým politickým krédem je sociální spravedlnost 
a důstojný život pro všechny občany bez rozdílu ra-
sy, pohlaví a národnosti či vyznání.

Za osobní krédo jsem zvolila rčení: Nejlépe se 
stojí na vlastních nohou, třebaže je to někdy boles-
tivé. Vaše Alena OVČAČÍKOVÁ
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