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Rok 2010 byl pro nás – členy a sympa-
tizanty dělnické strany – těžkým a nároč-
ným obdobím. Rozpuštění původní stra-
ny, nastartování nástupnického subjektu, 
náročná kampaň k parlamentním a komu-
nálním volbám, to vše vyžadovalo oběta-
vost a nasazení na úkor vlastního pohod-
lí a prospěchu.

Zároveň byl tento rok i zkouškou cha-
rakterů. Mnozí z těch, co měli plná ústa 
vlastenectví a bojovnosti, nevydrželi. Ně-

kteří podlehli perzekuci ze strany režimu, 
neustálému očerňování a nadávání do 
neo nacistů a extremistů, jiní odešli s roz-
plynuvší se vidinou rychlého kariérního 
postupu a teplých míst v parlamentu či 
obecní samosprávě. Ale takový už je život. 
Lidé odcházejí a noví přicházejí.

Jak tedy rok 2010 hodnotit? Podle mé-
ho názoru pozitiva převažují nad negati-
vy. Ano, nepodařilo se nám splnit volební 
cíle v parlamentních a komunálních vol-
bách, abychom mohli působit na profe-
sionální bázi. Na druhé straně se značka 
dělníků stala celonárodním pojmem, roz-
šiřuje se členská základna a síť místních 
poboček, lidé začínají v naší straně vidět 
alternativu vůči polistopadové pseudode-
mokracii, jejíž hlavními znaky jsou korup-
ce a chaos.

Vládnoucí liberalisté pochopili nebez-
pečí a nastartovali sérii politických pro-
cesů s jediným cílem: zastrašit a odradit. 
A tak se začalo odsuzovat jak na běžícím 
páse. Tu za samolepky či za texty písní, jin-
dy za „závadné“ symboly a nakonec za po-
litické projevy při demonstracích. Více než 
dvacet let po pádu komunistického režimu 
tu máme opět pronásledování za nepoho-
dlné názory a politické vězně.

I přesto všechno jdeme dál, nezlomeni, 
za svým cílem. Tím cílem je skutečně svo-
bodný a samostatný stát, v němž nebudou 
vládnout zkorumpovaní parazité, kteří si 
službu národu proměnili v dojnou krávu. 
Kde nebudou zvýhodňováni lidé na zákla-
dě barvy pleti, ale zákony budou platit pro 
všechny bez rozdílu. Stát, kde prim budou 
mít naši občané a nikoliv imigranti a kde 
právo, pořádek a spravedlnost nebudou 
jen prázdnými pojmy, ale dojdou skuteč-
ného naplnění.

DĚLNICKÉ LISTY DĚLNICKÉ LISTY DĚLNICKÉ LISTY DĚLNICKÉ LISTY 

Tomáš Vandas
předseda DSSS

Na sklonku minulého roku opustil brány ru-
zyňské vazební věznice Patrik Vondrák. Bývalý 
předseda pražské buňky Dělnické strany strá-
vil kvůli údajnému vylepování „protistátních“ 
samolepek více než rok za mřížemi. Na svobo-
du se dostal až po složení kauce 400 000 Kč. 
Krátce poté byla na stejnou kauci propuště-
na i Michaela Dupová. Zanedlouho odstou-
pila z procesu kvůli své podjatosti soudkyně 
Bártová, která neunesla tlak občanských inici-
ativ a doznala se ke členství v předlistopadové 
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Nezlomeni 
jdeme dál 

za svým cílemPolitika za posledních deset let způsobila, že 
občané jsou znechuceni a nemají důvěru v poli-
tiku samotnou a v její představitele. Nevyřešené 
korupční skandály, kupčení s poslaneckými hlasy, 
vláda stojící na přeběhlících, nesplněné předvo-
lební sliby a přehlížení skutečných potřeb zaměst-
nanců, to vše odhání občana od zájmu aktivně se 
zabývat politikou. Jak dopadla poslední snaha ob-
čanů změnit politiku? Nadšené mládí vystřelilo do 
parlamentu „moudrého knížete Schwarzenberga 
a odpovědného hospodáře Kalouska“. A výsledek? 
Studentům se odmění školným zabaleným v ba-
lícím papíru s názvem zápisné. A ti, co volili „no-
váckého Cattaniho – Johna“? Tak ti jen koukají, jak 
firma Bárta – VV s.r.o. pojímá účinkování ve vládě 
jako podnikatelský záměr co nejvíce za čtyři roky 
vydělat, než se „bártovci“ odporoučí do politické-
ho propadla. Ovšem s plnými kapsami, ale s ne-
dostavěnými dálnicemi, rozvrácenou policií a škol-

stvím jen pro bohaté elitáře. Opravdu skutečné na-
děje politiky…

Někdy mně připadá, že všechny tyto výše uve-
dené věci dělají vrcholní politici schválně, aby 
opravdu otrávili všechny občany a ti definitivně 
ztratili o politiku zájem. Vždyť se jim to hodí. Vol-
by budou jen o pozlátkových pouťových atrakcích 
s prázdnými hesly. Volit budou jen ti, kdo mají z po-
litiky užitek – veksláci, tuneláři, velkopodnikatelé se 
svými lokaji a popletení zmatenci, kteří opět uvěří 
nějakému novému marketingovému politickému 
subjektu. Nikdo jim tedy nebude koukat pod ru-
ce. A když někdo bude „zlobit“ a narušovat zave-
dený pořádek, tak na toho budou mít po ruce ka-
riéry chtivé státní zástupce a soudce (z velké části 
bývalé komunisty).

Jedinou stranou, která narušuje tento zavede-
ný „pořádek“, je DSSS. Však také pociťuje zájem 
tzv. policistů z protiextremistického a její vedení 
dostalo nadílku v podobě podmíněných trestů za 
politické projevy. Právě rok 2011 musí být pro nás 
výzvou, jak se stát pro spoluobčany jedinou po-
ctivou alternativou ke změně. Ukažme lidem, že 
pevně stojíme na jejich straně, že odmítáme sna-

hy vlády proškrtat pracovní právo a pokračovat 
tím ve snahách udělat ze zaměstnanců bezprávné 
nádeníky, kteří si ve strachu ze ztráty místa od za-
městnavatele nechají vše líbit. Postupem krize se 
zaměstnanci stanou pro zaměstnavatele pouhý-
mi čísly, které mohou vyměnit, když se číslo unaví 
anebo nepracuje podle jeho představ.

Pokračujme dál v naší práci na poli národním, 
kdy pozvedáme národní sebevědomí občanů a há-
jíme zemi před přílivem ekonomických uprchlíků 
a chráníme odkaz křesťanské minulosti českého 
a moravského národa. K tomu všemu musíme 
přidat ochranu zaměstnanců. Nebojme se vyjád-
řit svůj názor na ty, kdož zneužívají krizi ke své-
mu obohacení. Nespoléhejme na odbory, jejichž 
bossové pouze planě hovoří a vždy se s velkoka-
pitálem domluví. Spoléhejme na svou vlastní sí-
lu a znalost místních poměrů. Máme dost schop-

ných předsedů místních organizací, kteří se svými 
lidmi dovedou ukázat jasně a nekompromisně na 
každého, kdo se nechová tak, jak má.

Boj za práva všech, na něž krize doléhá, se mu-
sí stát naším úkolem. My musíme získávat neroz-
hodnuté občany či znechucené voliče, kteří se zkla-
mali s politikou. Právě v nich je největší voličský 
potenciál, který musíme získat. Získáme je svojí 
vlastní každodenní drobnou politickou prací v mís-
tě bydliště.

Ukazovat svým spoluobčanům, že se nebojí-
me prát se za jejich práva a nehodláme se smířit 
se současnou hospodářskou krizí, která násobí zis-

ky velkokapitálu, ale zbídačuje masy zaměstnanců, 
kteří živoří od výplaty k výplatě a výpověď pro ně 
znamená sociální smrt, která postihne všechny ro-
dinné příslušníky. Český a moravský občan musí 
jasně vědět, že dělnická strana odmítá univerzitní 
školství pro syny bohatých tunelářů a že ostře ne-
souhlasí se zdravotnictvím, kde nerozhoduje stav 
pacienta, ale výše konta. DSSS se vždy postaví 
nezodpovědným zaměstnavatelům, kteří zneuží-
vají pracovní smlouvy na dobu určitou a celkově 
využívají krizi ke svému obohacení na úkor svých 
zaměstnanců.

Rok 2011 bude bojem za práva zaměstnanců. 
My tento boj povedeme tvrdě a neohroženě, ale 
vždy podle práva a zákonů. Naším cílem je parla-
mentní změna poměrů v rodné zemi. A rok 2011 
nechť je začátkem toho boje!

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK

Rok 2011 bude sice zřejmě rokem nevolebním, ale 
i tak před námi stojí mnoho úkolů, které musíme zdárně 
splnit. I v tomto roce bude pokračovat ekonomická 
a sociální krize, která bude postihovat stále více našich 
spoluobčanů. Současná asociální vláda bude pokračovat 
ve svých krocích, mající za úkol přesunout peníze 
z kapes občanů zdola nahoru. Poctivě vydělávajícím 
budou utahovány opasky 
ve prospěch stranických 
kmotrů parlamentních 
stran, kteří ovládají vládu 
a určují její kroky.

BojujemeBojujeme

za práva za práva 
zaměstnancůzaměstnanců

KSČ. Nebyla jediná. Podle aktuálních seznamů 
ministerstva spravedlnosti působí v justici až 
tisícovka bývalých komunistů.

Podle Ústavního soudu může mít komu-
nistická minulost vliv na rozhodování soud-
ců. „Nikdo se zdravým rozumem nemůže sou-
hlasit s tím, co česká justice poslední dobou 
dělá. Zhruba před dvěma lety se v České re-
publice rozpoutalo pronásledování pronárod-
ní opozice a lidé s nonkonformními názory za 
ně byli odsuzováni,” uvedl mimo jiné Patrik 

Do vězení mi vyjádřily podporu i oběti komunismu, 
říká v exkluzivním rozhovoru Patrik Vondrák

Vondrák v následujícím exkluzivním rozho-
voru.

 Jaké byly tvé první dojmy bezpro-
středně po propuštění na svobodu?

Asi každý, kdo je právě propuštěn z vězni-
ce, má příjemný pocit. Ten jsem měl bezpro-
středně po propuštění i já. Na druhou stra-
nu jsem si uvědomoval, že tím nic nekončí. 
Proces pokračuje a bez ohledu na naší vinu 
nebo nevinu je zájem nás odsoudit.

 (Pokračování na str. 3)
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Předsedou Dělnické strany sociální sprave-
dlnosti (DSSS) byl 20. listopadu na pražském 
sjezdu jednomyslně zvolen Tomáš Vandas. 
Z celkem devadesáti akreditovaných delegátů 
sjezdu, zastupujících členskou základnu, místní 
a krajské organizace, obdržel 89 hlasů. Při vol-
bě neměl protikandidáta.

Dalšími členy Výkonného výboru DSSS byli 
zvoleni do funkce výkonného místopředsedy Ji-
ří Štěpánek a do funkce místopředsedů Martin 
Zbela, Petr Kotáb a Simona Skoumalová.

Sjezd DSSS rovněž zvolil i širší vedení stra-
ny – Republikový sněm (RS). Do funkce člena 
RS byl zvolen i olympijský vítěz z Moskvy Ota 
Zaremba. Dalšími zvolenými orgány jsou reviz-
ní komise v čele s Václavem Komárkem a smír-
čí a rozhodčí komise, kterou povede Jiří Petři-
valský. Jejím členem se stal i bývalý poslanec 
SPR-RSČ Rudolf Šmucr.

Sjezdového jednání se dále zúčastnilo na 
dvě desítky hostů. S příspěvkem vystoupila 
i zástupkyně německé NPD paní Katrin Kohler, 
která předala dar předsedovi DSSS Tomášo-
vi Vandasovi.

Aktivní politikou působit 
na veřejnost

„V naší zemi se stalo trendem a smutnou 
skutečností jakýkoliv politicky nekorektní ná-
zor označit jako nebezpečný pro demokracii. 
Až tam jsme to dopracovali po 21 letech od 
tzv. sametové revoluce,” uvedl ve svém úvod-
ním projevu Tomáš Vandas, který se ještě vrá-
til k soudu v Brně (dne 18. listopadu – pozn. re-
dakce), kde byl společně s dalšími spolustra-
níky odsouzen k podmínce a peněžité pokutě 

za veřejný projev na prvomájovém shromáž-
dění.

Vandas také zhodnotil uplynulých osm let 
dělnické politiky. „Dosáhli jsme prvních úspě-
chů, ale také se nám mnoho nepodařilo a zažili 
jsme i několik porážek. Ale to k životu patří. Dů-
ležité je se z porážek vždy poučit, otřepat se, za-
se vstát a jít dál,” dodal nově zvolený předseda 
DSSS. Za důležité pro budoucnost strany a její 
úspěch považuje zlepšení organizační činnosti 
a zakládání místních buňek.

„Je nutné, aby aktivní politiku již vytvářely 

místní organizace, aby lidé, kteří stojí v čele MO, 
měli pocit odpovědnosti, že to jsou právě oni, 
kdo reprezentují naší značku ve svém okolí, že 

oni vytvářejí celkový dojem na veřejnosti,” uza-
vřel Tomáš Vandas.

-red-

Dost bylo ideologií a režimů, jako byl komu-
nismus a nacismus. Česká republika směřuje 
k totalitnímu státu. Takový signál veřejnosti vy-
slali delegáti IV. sjezdu Dělnické strany sociální 
spravedlnosti (DSSS).

„Dělnická strana sociální spravedlnosti vyja-
dřuje znepokojení nad pokračujícími politický-
mi procesy v naší zemi, které se projevují zatý-
káním a souzením lidí za prezentování nepoho-
dlných politických názorů, a žádá vládu České 
republiky, aby s okamžitou platností novodobý 
,hon na čarodějnice‘ zastavila,” uvádí se v pě-
tibodovém usnesení sjezdu.

Závěrečný pátý článek je namířený proti to-
talitním režimům 20. století: „DSSS odsuzuje 
všechny totalitní režimy, jakými byly například 
komunismus a nacismus.” Shodnou proklamaci 
musí podepsat i všichni žadatelé o členství ve 
straně již od loňského února.

K dalším bodům usnesení patří ozná-
mení o právoplatné volbě nového vede-
ní a schválení zprávy o hospodaření stra-
ny. Usnesení IV. sjezdu schválilo 84 dele-
gátů, žádný nebyl proti, šest se jich hlaso-
vání zdrželo.

Výkonný výbor DSSS

Ve čtvrtek 9. prosince jsem absolvoval dis-
kusi se studenty katedry politologie na Vysoké 
škole ekonomické v Praze. Pozván jsem byl pro-
fesorem Janem Ratajem, který je pedagogem 
bez jakékoliv podjatosti a při svých přednáškách 
dává prostor všem názorovým proudům.

V této pozici, přednášejícího a diskutujícího 
na půdě vysoké školy, jsem se ocitl poprvé. Mě-
lo tomu být ale již před půldruhým rokem dří-
ve. Tehdy však mé vystoupení bylo na poslední 
chvíli zakázáno vedením katedry. Dokonce jsem 
se až nyní dozvěděl, že v ten den, kdy jsem měl 
přijít, byla budova školy hlídána těžkooděnci, 
neboť se rozšířila fáma, že neonacisté mají ško-
lu obsadit. Jen jsem při těchto slovech nevěříc-
ně kroutil hlavou.

Samotná diskuse se studenty začala mým 
vyprávěním o mé profesní dráze, začátcích 
v politice, působením v republikánské straně 
a vzniku Dělnické strany. Popisoval jsem na-
še nelehké začátky, informoval o tom, jak jsme 
kandidovali a s jakými výsledky, a mluvil také 

o zlomových událostech na litvínovském síd-
lišti Janov.

Po mém úvodním slovu začala diskuse, kte-
rou řídil profesor Rataj. Studenti začali své do-
tazy směřovat jak na program a činnost stra-
ny, tak na ekonomické záležitosti, třeba jak se 
díváme na důchodovou reformu. Dále je zají-
mala otázka Evropské unie, členství v NATO, 
imigrantů či vztah dělnické strany k menšinám. 
Myslím si, že jsem na otázky odpovídal věcně, 
konkrétně a občas věty doprovodil i humorným 
podtextem.

Celá diskuse trvala přes hodinu a půl, a kdy-
by čas dovolil, asi by se ještě protáhla. Na zá-
věr jsem přítomným popřál hodně úspěchů ve 
studiu, krásné prožití svátků a vše nejlepší do 
nového roku. Potlesk, který na konci diskuse 
od studentů zazněl, mě potěšil a zároveň dal 
naději, že mediální obraz nepřítele státu, neo-
nacisty a extremisty, byl po tomto příjemném 
setkání narušen.

TOMÁŠ VANDAS

Vrcholní představitelé Dělnické strany so-
ciální spravedlnosti (DSSS) v čele s předse-
dou Tomášem Vandasem byli dne 18. listopa-
du 2010 odsouzeni k podmíněným trestům za 
své loňské prvomájové projevy.

Městský soud v Brně vynesl stejné tresty, 
jakými již v případě obžalovaných jednou roz-
hodl – v květnu je potrestal trestními příkazy 
s podmínečným vězením. Všichni se však od-
volali, a proto musel soud vést proces ve ve-
řejném hlavním líčení, ale s vyloučením kamer 
a fotografů.

„Soud shledal závadnými výroky stranic-
kých funkcionářů na loňských oslavách 1. má-
je v centru Brna,” konstatovala soudkyně Schin-
zelová.

Za jaké výroky museli 
před soud

Předsedu DSSS Vandase potrestala soudky-
ně za výroky o „ničivé imigrantské vlně tsuna-
mi“ a situaci na sídlišti Janov. Shodný čtyřmě-
síční trest s podmínkou na 20 měsíců dostal 

i místopředseda strany Petr Kotáb za parafrá-
zi písničky Michaela Kocába „Romům, těm je 
v Čechách hej, Češi jim všechno zaplatí“. Van-
das musí navíc zaplatit pokutu 25 tisíc korun, 
Kotába potrestala soudkyně pokutou o pět ti-
síc korun nižší.

Místopředseda DSSS Martin Zbela odešel 
od soudu s tvrdším trestem. Samosoudkyně 
jej za kritiku politických procesů v zemi odsou-
dila k podmíněnému trestu sedmi měsíců s od-
kladem na dva roky. Další místopředseda stra-
ny Jiří Štěpánek za pranýřování vietnamské kri-
minality vyfasoval nejtvrdší trest osmi měsíců, 
rovněž s odkladem na dva roky, navíc musí za-
platit 25 tisíc korun.

Vandas se vůči trestům ohradil s tím, že pod-
le jeho slov celá kauza nápadně připomíná ko-
munistický režim na konci osmdesátých let. 
„Jen se potvrdilo naše tvrzení, že celý proces 
byl připraveným politickým aktem, jehož cílem 
je snaha současného režimu zabránit veřejné-
mu vystupování představitelům opoziční poli-
tické strany,” uvedli ve společném prohlášení 
odsouzení představitelé DSSS.

-red-

Vandas zvolen předsedou DSSS
Do vedení míří i Zaremba

Sjezd DSSS odsoudil 
nacismus a komunismus

Diskuse na VŠE napodruhé 
a bez těžkooděnců

Předáci dělnické strany odsouzeni za projevy
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Č
eská tragikomedie nemá konce. Celoev-
ropský zákaz popírání zločinů komunis-
mu navrhla postkomunistická Česká re-
publika a dalších pět členských států EU. 

Podle iniciátora výzvy Karla Schwarzenberga 
je nutné kriminalizovat i bagatelizování a ve-
řejné odpouštění zločinů komunismu, proto-
že Stalin dokázal zabít ještě víc lidí než Hitler. 
„Oba byli masoví vrazi a ti, kteří jim přisluho-
vali, přisluhovali vraždám. Konec!” nekompro-
misně dodal český knížepán.

Modrá krev z Černínského paláce zřejmě ve 
své nepříliš svěží mysli pozapomněla, že nere-
prezentuje demokratické Rakousko, ale komu-
nistickým červotočem prolezlé „polistopadové 
Česko”. Zrovna v době zveřejnění Schwarzen-
bergova návrhu byl starostou Prahy 12 zvolen 
bývalý tajemník KSČ. Pouze aktuální příklad 
z mnoha dalších a dalších.

Polistopadový režim vznikl společnou doho-
dou s komunisty, „veřejným odpuštěním” je-
jich zločinů, s vyloučením veřejnosti. Ta slou-
žila pouze jako klíčema cinkající stafáž, kulisa 
velkého podvodu. Kapitalismus zde nevybu-
dovali obyčejní lidé, ale rudí aparátčíci ruku 
v ruce se šmelináři a vexláky.

Koho chce pan Schwarzenberg dnes trestat? 
Za celých dvacet nebyli schopni spravedlivě 
odsoudit skutečné komunistické zločince, po-
kud nepočítám jednu skoro devadesátiletou 
důchodkyni Brožovou-Polednovou. Komunis-
té se roztahují v parlamentu, bývalí i skuteční, 
a dokonce nám diktují, co můžeme a nesmíme 
říkat na veřejnosti.

Tzv. polistopadová demokracie je od počát-
ku postavena na přisluhovačích pánů Husáka, 
Gottwalda a dalších pohlavárů rudé totality. 
Knížepán to možná neví, a nebo to nechce vě-
dět. Sedí s nimi ve vládě a v parlamentu. Ovlá-
dají naší justici a vedou procesy proti mladým 
lidem kvůli samolepkám nebo oblečení.

Jedno je jisté. Česká pseudokracie je na 
konci s dechem. Totálně se zkompromitova-
la a neví jak dál. Neovládá vlastní přítomnost 
a nemá ani potuchy o své budoucnosti. Pro-
to je natolik nervózní, že navrhuje Evropě dal-
ší štvanice na „popírače” minulosti.

Pokud něco takového v EU projde, měli by 
před soudem stanout autoři sametového pod-
vodu. Oni jsou symbolem bagatelizace komu-
nismu. Konec.

MARTIN ZBELA

Národ sobě. Tak zní nápis na Národním 
divadle, jedné z nejvýznamnějších bu-
dov naší země. A ono samo je symbo-
lem toho, že kdysi to tak snad i oprav-

du bylo. Celý národ, od těch nejchudších až po 
ty nejbohatší, přispěl svým dílem na jeho stav-
bu. Ještě více se národní soudržnost projevila 
po požáru, který zničil kupoli, oponu a jeviště i s 
hledištěm. Během pouhých 47 dní bylo vybrá-
no více než 1 milión zlatých. Do sbírky přispělo 
celých 45 % obyvatel Prahy.

Dnešek je ve znamení naprostého opaku. 

Každý by jen bral a na budoucí generace ni-
kdo nemyslí. Vyhazujeme z oken miliardy, prý 
v zájmu lidstva, přitom však pomalu vymíráme. 
Daňové zatížení obyvatel je snad nejvyšší v ce-
lé historii našeho státu. Ale je to někde poznat? 
Zdravotnictví a školství kolabuje, policie a hasiči 
budou propouštět, vláda otevřeně prohlašuje, 
že si máme spořit na důchod, protože na něj ne-
bude mít prostředky. Kam tedy mizí peníze, kte-
ré měsíc co měsíc odvádíme formou daní?

Sociální systém je nastaven tak, aby lidé, kte-
ří nechtějí a nikdy nebudou pracovat, mohli po-

hodlně žít. Jedinou jejich činností je plození dětí 
a kriminalita. Armádní velení je zkorumpované 
jako nikdy v historii. Naši vojáci nasazují život 
kdesi v dálavách, aby tam prý nastolili demokra-
cii, tedy něco, co není ani v jejich rodné vlasti. 
Naše dálnice jsou nejdražší v celé Evropě, při-
tom o jejich kvalitě by každý řidič mohl vyprá-
vět své. Tzv. ekologické projekty, jako je např. 
povinná příměs řepky olejky do motorové naf-
ty, nejenže nesníží ekologickou zátěž, ale vedou 
ke zvýšení ceny základních potřeb. Státní apa-
rát trpí přebujelou byrokracií a zaměstnává té-
měř 300 000 úředníků. Většina peněz věnova-
ných vládou či neziskovými organizacemi kamsi 
do Afriky, skončí v rukou překupníků a zkorum-
povaných úředníků, místo toho aby byly smys-

luplně využity v naší vlasti. To jsou jen některé 
z mnoha případů mrhání našimi těžce vyděla-
nými penězi.

A co na to naši politici? Nic. Ticho po pěši-
ně. V neustálém boji o koryta nemají čas se za-
obírat těmito problémy. Nejsou peníze? Zvýší-
me daně. Snížíme platy. Budeme propouštět. To 
jediné jsou schopni vymyslet. A pak že my „ex-
tremisté“ prosazujeme jednoduchá řešení slo-
žitých problémů. A zde bychom se mohli opět 
inspirovat událostmi z historie. Nejdříve obno-
vit starou tradici defenestrace a poté spravo-
vat stát tak, aby jeho finance byly použity ve 
smyslu hesla na Národním divadle, to jest pro 
blaho národa.

DANIEL SOBOTA

(Pokračování ze str. 1)
 Jakou cenu pro tebe má po čtrnáctimě-

síčním pobytu za mřížemi svoboda?
Velkou. Ovšem tou svobodou nemám na 

mysli bytí mimo věznici. Dalo by se obsáh-
le diskutovat, jestli může být nějaký člověk 
svobodnější ve věznici než jiný „na svobodě”. 
Jsem přesvědčený, že může. Na svobodu jsem 
začal nazírat z různých perspektiv a komplex-
něji.

 Můžeš ve stručnosti přiblížit svůj všední 
den ve vazební věznici?

Všední den ve vazební věznici začíná v 6 ho-
din a končí ve 22 hodin. Téměř celý den tedy 
člověk tráví v cele velké cca 2 x 3 metry s jed-
ním nebo dvěma dalšími vězni. Během dne je 
hodinová vycházka do betonového kotce, ne 
o moc většího než je cela. Většinu dne jsem 
trávil četbou nebo se učil cizí jazyky. Kdyby mě 
taková činnost nebavila, nedokážu si předsta-
vit, co bych celé dny dělal.

 Politický proces s tebou a dalšími akti-
visty pokračuje dál. Jakým směrem se bude 
asi ubírat?

V naší situaci je jakákoli prognóza dost ob-
tížná. Pokud by náš proces nebyl politicky mo-
tivovaný a v české justici existovala spravedl-
nost, museli by mě v plném rozsahu zprostit 
obvinění. Nejen že jsem obžalován za skutky, 
za které by lidé v normální společnosti neměli 
být vyšetřováni ani stíháni, ale především za 
skutky, které jsem nespáchal. Obžaloba je vy-
konstruovaná a stojí na hliněných nohou. Jsem 
ale přesvědčený, že hodně českých soudců by 
mě bylo schopno bez skrupulí odsoudit.

 Soudkyně Bártová kvůli své podjatos-
ti odstoupila z procesu. Stalo se tak usnese-
ním ze dne 30. prosince 2010. Překvapil tě je-
jí krok? Co říkáš na iniciativu sdružení K213, 
která na tom měla zásluhu?

Překvapil snad každého. Otázkou je, jestli jí 
k tomu kroku skutečně vedlo to, čím ho zdů-
vodnila. Může to být pozitivní signál, že se pro-
ces začíná ubírat správným směrem. Pro členy 
sdružení K213 to je bezpochyby další úspěch. 
Moc toho o nich nevím. Zatím jsem si všiml, 

že mají poněkud hrubší formu sebeprezentace, 
což osobně nepovažuji za nejšťastnější. V ně-
kterých případech to ovšem může být jedi-
ný způsob, jak dosáhnout kýženého výsledku. 
V tomto případě dosáhli významného úspě-
chu, což oceňuji.

 Co fakticky odstoupení soudkyně z pro-
cesu znamená? Může to mít vliv na jeho dal-
ší průběh a snad i výsledek?

Soud bude muset určit novou předsedky-
ni a senát. Proces začne celý od začátku. Vliv 
to mít může. Každý soud soudí jinak. Za stej-
ný čin můžeš být u jednoho soudu zproštěn 
a u druhého nepodmíněně odsouzen. V naší 
kauze ale hraje významnou roli občanská spo-
lečnost. Soud je na ni citlivý.

 Jaký je tvůj názor na českou justici a na 
politické procesy, které v současnosti probí-
hají?

Nikdo se zdravým rozumem nemůže sou-
hlasit s tím, co česká justice poslední dobou 
dělá. Zhruba před dvěma lety se v České re-
publice rozpoutalo pronásledování pronárodní 
opozice a lidé s nonkonformními názory za ně 
byli pod různými záminkami odsuzováni. Vím, 
že se to nedá srovnávat ve všech aspektech, 
ale určité historické paralely s procesy minu-
lého režimu nebo třeba i těmi inkvizičními ta-
dy jsou. Hlavně v principu a v charakteru pro-
cesu. Urválek a Torquemada by měli radost. 
Stejně jako komunisté za vším viděli kontra-
revoluční živly, novodobí inkvizitoři vidí všu-
de neonacisty, fašisty, příp. pravicové extre-
misty. Už ta nálepka sama o sobě z tebe dělá 
a priori zločince.

 Během krátkých okamžiků u soudu, kdy 
tě bylo možné opět vidět, jsi na veřejnost pů-
sobil jako silný a vyrovnaný muž. Co tě v izo-
laci od okolního světa drželo lidově řečeno 
„nad vodou”?

Jednoznačně podpora a solidarita, a to ne-
jen tuzemských aktivistů. Přicházela nejen od 
blízkých, ale také od lidí, které jsem neznal. Na-
psalo mi několik lidí, kteří byli za názory vězně-
ni před rokem 89. Mnoho lidí mi vyjádřilo svou 
podporu i ze zahraničí.

 Změnily se tvé životní hodnoty?
Ta zkušenost mě hodně posunula. Některé 

věci se u mě změnily, ale hodnoty zůstaly.
 Myslíš si, že postup státní mašinérie pro-

ti národně orientovaným aktivistům má hlub-
ší kořeny?

Evropa obecně směřuje k totalitě. Politická 
korektnost útočí na principy svobody a demo-
kracie. Česká republika je v tomto směru dost 
specifická. Dle mého názoru se postkomunis-
tický establishment nedokáže s principy demo-
kracie dost dobře vyrovnat. Snaží se předstírat 
garanci různých svobod a práv svých občanů. 
Ovšem mezi tím, co je pompézně deklarová-
no, a tím, jaká je skutečnost, je u nás diame-
trální rozdíl.

 Postkomunistický establishment je dost 
široký pojem, můžeš být konkrétnější?

U nás značnou měrou přispěla k represím 
Fischerova vláda. Nešlo o žádnou nezištnou 
snahu zachránit republiku před zlými extremis-
ty. Jeden ze skutečných důvodů byl populis-
mus. Bojem proti tzv. pravicovým extremis-
tům získala úřednická vláda levné politické bo-
dy. Dnes je zřejmé, že tím otevřeli Pandořinu 
skříňku a odhalili nedostatky té své demokra-
cie – postdemokracie v plné nahotě. Hodně li-
dí si díky těmto represím uvědomilo, že nežijí 
v demokratické společnosti.

 Lze to srovnat s nějakým obdobným pří-
padem v zahraničí?

Mírou represe a intolerance k ideové opo-
zici nemáme v Evropě konkurenci. Politolog 
a bývalý soudní znalec na extremismus Miro-
slav Mareš se vyjádřil, že pokud bude soud 
akceptovat propagaci subjektu, jehož propa-
gace nám je kladena za vinu (Národního od-
poru – pozn. redakce), jako trestný čin, „šlo 
by o jednu z nejtvrdších perzekucí pravicové-
ho extremismu v Evropě“. To už se ale stalo 
před dvěma lety, když za držení transparen-
tů byli mladí lidé odsouzeni na dva roky ne-
podmíněně. Nejtvrdší represe v Evropě už ta-
dy jsou.

 Monstrproces kvůli samolepkám na kan-
delábry odsoudil např. i zástupce vedoucího 
Kanceláře prezidenta republiky Petr Hájek. Co 
si o tom myslíš?

Z jeho pozice je takové vyjádření obdi-
vuhodné. Určitě má vliv na průběh pro-

cesu. Petr Hájek na mě působí jako ide-
alista, zastánce skutečné svobody slova 
pro všechny názory. Soudy jsou na taková 
vyjádření, jako bylo to jeho, citlivé. Je to 
děsivé, ale je to pravda. Jsem přesvědče-
ný, že nebýt protestů části občanské spo-
lečnosti, soudkyně by nás ve vazbě drže-
la i nadále.

 Pár dnů po tvém propuštění mohla na 
svobodu i Michaela Dupová. Ani v jejím pří-
padě se to neobešlo bez složení kauce. Se-
tkali jste se někdy během společného poby-
tu ve vězení?

S Míšou jsem se ve věznicích vídal spíš spo-
radicky. Byli jsme společně eskortováni k sou-
dům, a tak byl občas čas prohodit pár povzbu-
divých slov.

 Před necelým rokem jsi byl dovlečen 
v poutech za štekotu policejních psů jako 
„nejhorší zločinec“ na monstrproces s Dělnic-
kou stranou v Brně. Určitě jsi i v rámci mož-
ností sledoval vývoj a události kolem DS bě-
hem svého pobytu za mřížemi…

Sledoval. Rozpuštění Dělnické strany bylo 
velice poučné, ale ne překvapivé. Jak už jsem 
zmínil, Evropa a celý Západ směřuje k totali-
tě. Český establishment jen na rozdíl od ostat-
ních západních států nemá dostatečnou míru 
sebereflexe a ani se nesnaží předstírat, že je 
demokratický. V rámci této jejich demokracie 
se zakazují politické strany. Lidé jsou posílá-
ni do vězení za pořádání koncertů, nevhodné 
motivy na oblečení, lepení samolepek atd. atd. 
Jsou tam posíláni i za názory, které nemají, ale 
soud je u nich předpokládá. Nežijeme ve sku-
tečné demokracii, ale v postdemokracii. Roz-
puštění DS je jen jeden, ač významný, příklad, 
který to potvrzuje.

 Co plánuje Patrik Vondrák pro následu-
jící období?

Do pravomocného rozsudku se chci plně 
soustředit na obhajobu. Zákony i morální pod-
stata celého procesu jsou na naší straně. Po-
kud se účelovost a vykonstruovanost celého 
procesu v našem případě dostane do podvě-
domí širší veřejnosti, bude to mít vliv i na vní-
mání ostatních politicky motivovaných proce-
sů. Naším obžalováním se sami dostali do ne-
záviděníhodné situace.

-red-

Komunisté budou trestat 
popírání vlastních zločinů?

Národ sobě? Zapomeňte...

Do vězení mi vyjádřily podporu...

Černé vyhlídky zdravotnictví
České zdravotnictví prochází krizí. Lékaři se 

bouří, protože nejsou spokojeni se svými výděl-
ky, a hrozí odchodem do zahraničí. Nedostává 
se také peněz na operace, léky a další zdravot-
nický materiál. Zdravotní pojišťovny tvrdí, že ví-
ce peněz již nemají. Přitom ale největší z nich, 
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), přichys-
tala pro tento rok politikům, kteří zasedají v jejích 
správních a dozorčích radách, patnáct milionů 
korun jako přilepšení k jejich nemalým platům.

Zdá se, že něco není někde v pořádku. Na za-
jištění lékařské péče se peněz nedostává, ale pár 
milionů pro vyvolené se najde. Zákonodárci sice 
tvrdí, že pobírání této výslužky z peněz pojištěn-
ců v pořádku není, přesto ale s tím nic dělat ne-
budou. Prý by se totiž musela zavést nová, prů-
hledná pravidla. Do toho se však nijak nehrnou. 
Proč také. Přeci si nebudou ukrajovat ze svého.

Rok 2011 tak bude pravděpodobně ve zna-
mení snižování kvality a dostupnosti lékařské 
péče, ale i vyšších výdajů občanů na její zajiště-
ní. Zvýší se poplatky za pobyt v nemocnici, zdra-
ží léky, a pokud lékaři dostojí svým prohlášením 
a opravdu mnozí z nich opustí svá pracoviště 
v nemocnicích, hrozí ohromný kolaps. Čekací 
doba na operace se oproti současnosti ještě ví-
ce prodlouží a otevře se tak další prostor k uplá-
cení ve snaze zajistit si včasné a kvalitní ošetření. 
Hrozí tak situace, že zdravotní péče bude do-
stupná pouze pro tzv. horní bohaté vrstvy obča-
nů naší země. LUBOŠ TRNKA
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Když v říjnu 1526 stavovští volitelé přijali za čes-
kého krále kandidáta rodu Habsburků, rakouské-
ho arcivévodu Ferdinanda, určitě se domnívali, ja-
ký uvážlivý skutek vykonali pro zemi a pro sebe. 
Podobně nás od roku 1989 představitelé polisto-
padové vládnoucí garnitury „různého zabarvení“ 
přesvědčují o skvělosti členství v Evropské unii. 
Neuběhlo ani tolik času, aby se začalo ukazovat, 
že to zrovna uvážlivé rozhodnutí nebylo. Centrali-
zační snahy vídeňského dvora vyvolávaly odpor. 
Odplata za revoltu v roce 1547 postihla především 
města, která ztratila svá privilegia. Zatímco šlech-
tě Ferdinand I. zdánlivě odpustil, šlechtičtí stavo-
vé si krátkozrace pochvalovali, že oslabením měst 
se zbavili významného konkurenta. Na několik de-
sítek let nastalo zdánlivé uklidnění. Pod povrchem 
to nicméně soustavně vřelo.

Příčinou bylo, že katolic-
kou stranu čím dál tím pro-
nikavěji prostupoval výboj-
ný protireformační náboj. 
Za rozsáhlé podpory habs-
burských císařů a zahrani-
čí chtěla zvrátit i přes malý 
počet ve svůj rozhodný pro-
spěch dosavadní rovnová-
hu katolictví a protestantis-
mu a zásadu náboženské to-
lerance, uhelného kamene 
českého veřejného života od 
konce 15. století. Ideu kon-
fesijního násilného převra-
tu doprovázelo úsilí o zlo-
mení politického vlivu sta-
vovského a nastolení abso-
lutistické moci panovnické, 
přenesené k nám ze španel-
ského a italského prostředí. 
Rozleptávala zásadu národ-
ní solidarity, dusila city ná-
rodní pospolitosti, usnadňo-
vala pronikání cizích zájmů, 
myšlenek a plánů.

Roku 1615 ještě zemský 
sněm vyhlásil češtinu za je-
diný oprávněný jazyk při 
sněmování i jiných úredních 
jednáních. O dvě léta později katolická část šlech-
ty prosadila Ferdinanda Štýrského, známého zavi-
lým odporem ke všemu nekatolickému, jako bu-
doucího českého krále. Uzavření (poboření) dvou 
evangelických kostelů a zákaz konání sněmu byly 
posledními jiskrami, které vznítily požár. Stavovská 
opozice zareagovala na soustavné porušování tzv. 
Rudolfova majestátu, zaručujícího náboženskou 
svobodu, dne 23. května 1618 defenestrací pro-
habsburských královských místodržících z oken 
Pražského hradu. Odbojný počin nespokojenosti 

s vládnutím císaře Matyáše se záhy změnil v po-
vstání proti Habsburkům vůbec. Ustavila se vláda 
30 direktorů. Ta rozvinula diplomatické styky a za-
hájila verbování vojska.

Leč doufání stavů ve vydatnou pomoc přede-
vším od německých protestantů, jakož od ostat-
ních protivníků Vídně, zůstalo pramálo splněno. 
Zklamalo též nové obsazení českého královského 
trůnu falckým kurfiřtem Fridrichem (1619), sílu po-
vstání spíš oslabující nežli posilující. Sami sobě po-
moci nedokázali – a jiní jim měli pomoci. Cizina, jíž 
česká vlast nejméně přirostla k srdci, ji přirozeně 
nechala ničit s nezájmem do nebe volajícím.

Už v 16. století nastával hluboký úpadek sta-
ročeské bojovnosti. Instituce zemské hotovosti, 
založená na branné povinnosti domácího obyva-
telstva, představující národní vojsko se nacházela 

v rozkladu dovršeném v první polovině 17. stole-
tí, kdy zcela zanikla. V žoldnéřských sborech, jež 
se tehdy staly evropským trendem a tím i zákla-
dem české vojenské moci, nabýval tedy převahu 
cizí živel. Rovněž celé povstání bylo vedeno ná-
jemnými vojáky, jimž byl jeho cíl, uhájení české 
politické a duchovní svéprávnosti, namnoze úpl-
ně lhostejný.

O vojenské zdatnosti vyrůstající z národa, jako 
v počátcích husitské revoluce, povstalečtí předá-
ci tudíž neuvažovali. Avšak nebylo u nich ani dost 
ochoty k nutným hmotným obětem, ačkoliv ne-
mohli nevědět, že svým konáním vhodili na váhy 
osudu nejen budoucnost království, nýbrž i svou. 
Mravní rozklad ukazoval praktickou tvář. Nevyna-
ložili vše, aby zápas byl veden se vším potřebným 
důrazem a energií. Jejich armáda trpěla nedostat-
kem a strádáním, čímž bojová odolnost ještě více 
ubývala. Přitom u nepřítele nebyla situace o mno-
ho lepší. Platit nechtěl nikdo.

I rozhodující porážka na Bílé hoře byla nemalým 
dílem výsledkem nedostatečné prozíravosti a při-
pravenosti. Král Fridrich, ač o to žádán, se neposta-

ral, aby unavené ustupující oddíly měly připraveny 
v jinak velmi výhodné pozici před Prahou zásoby 
a opevněné postavení. Ráno 8. 11. 1620 se dosti 
důstojníků i mužstva odebralo od svých jednotek 
do hlavního města. S tím, že dojde v nejbližší chvíli 
k střetnutí, se nepočítalo. Tak bitva, zahájená krát-
ce po poledni vojskem císaře Ferdinanda II. jen ja-
ko „velká šarvátka“, skončila ve dvou hodinách pl-
ným rozbitím armády českého státu a krále.

„Bílá Hora, ztráta české samostatnosti, poníže-
ní a úpadek, bylo neštěs tí, neštěs tí bez míry a hra-
nic,“ napsal historik Josef Pekař. Důsledky bělo-
horské katastrofy definitivně potvrdil vestfálský 
mír z roku 1648, končící tzv. třicetiletou válku. Přes-
tože vnějškově vypukla pod náboženskými hesly, 
pokračovala pro záměry světské. Znovu jako před-
tím a potom šlo pouze o získání vlivu, kontroly úze-

mí a ovládnutí národů. Vytěžová-
ní lidského a přírodního bohatství 
„elitou“ mocných, osobujících si 
vyvolenost.
České země, představující jed-

no z hlavních bojišť konfliktu, zů-
staly vyplundrovány, zotročeny 
na duchu i svědomí a rozchvá-
ceny cizáckým panstvem. Do ro-
ku 1656 získalo všechna práva 
šlechtická (inkolát) jenom v Če-
chách 417 cizích rodů. Ty pod-
porovaly habsburskou nadvlá-
du a jazykově se orientovaly na 
němčinu. Počty našeho, všemi 
opuštěného národa, byly dra-
maticky zmenšeny vybitím, hla-
domory a emigrací. Není však 
potlačen žádný národ než tako-
vý, který se chce nechat potlačit. 
Vytrvalá tajemná vnitřní odol-
nost našich předků a váha veli-
ké minulosti pomáhaly překonat 
v lidu praktické pohřbení za živa. 
V něm, přehlížený, neútočný, ale 
nedotčený, žil zdravím svých no-
sitelů, aby vzrostl, jakmile přišel 
příznivější čas, k úspešné české 
národní agitaci.

Mezitím trvale klesalo státoprávní postavení Ko-
runy české v habsburské říši na úroveň provincie. 
Částmi českého státu platila Habsburská, respek-
tive Habsbursko-Lotrinská dynastie, svoje spoje-
nectví a porážky (Lužice, Kladsko, Slezsko). Vysá-
vala krev a peníze z našeho národního těla. Kolik 
to přineslo zmařených, nešťastných životů a hoř-
kosti, aniž by se to dnes, na rozdíl od různých zá-
stupných informací, nějak výrazněji připomínalo. 
Kromě všeobecného pokroku, který se stejně ne-
dal zastavit a musel být dříve, nebo později v ně-
jaké podobě akceptován, jsme se vděku rakouské-
ho domu příliš nedočkali. František Josef I. (1848 – 
1916) několikráte přislíbil svou korunovaci českým 
králem, naposledy nejvyšším písemným výnosem 
– císařským reskriptem (12. 9. 1871). Po doporu-
čeních z Berlína a Budapešti se rozhodl nepálit si 
pro bezvýznamné Čechy prsty…

Jenom logicky se potom jeví, že okamžitě po 
znovuzískání samostatnosti revoluční Národní 
shromáždění v první schůzi 14. listopadu 1918 
jednomyslně schválilo na návrh Dr. Karla Kramá-
ře tento historický text: „Všecka pouta, která nás 
svázala k dynastii Habsbursko-Lotrinské, jsou přer-
vána. Konec je smlouvám z r. 1626 i pragmatic-
ké sankci. Dynastie Habsbursko-Lotrinská ztrati-
la všechna práva na trůn český. A my svobodni 
a volni prohlašujeme, že náš stát československý 
je svobodnou československou republikou.“

Jedno intrikánské seskupení, věky kující pleti-
chy, spatřujíc v tom už samozřejmou povolanost 
k této „zábavě“, dohrálo hru a bylo odstaveno. Ně-
kteří hlasatelé kosmopolitně-globalistického sjed-
nocování Evropy litují zániku Rakouska-Uherska. 
Idealizované jimi naděje, která mohla prý zabrá-
nit tragickým mezníkům 20. století. Známý římský 
státník a filosof Cicero pravil, že historie je učitel-
kou života. Učme se proto z někdejších chyb, chce-
me-li být opět skutečnými hospodáři vlastní země. 
Pokud k tomu ještě máme vůbec vůli, když jsme si 
dokázali nechat za 20 roků tak velkodušně promr-
hat duchovní a materiální bohatství, vybojované 
a vybudované předcházejícími generacemi české-
ho národa v průběhu uplynulých dvou set let. Dal-
ší šanci nám totiž dějiny nemusí dát…

VLADIMÍR MLEJNECKÝ
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PŘIHLÁŠKA

Bílá hora 1620 – Událost, která stále varuje

Již v prvních hodinách po skončení podzim-
ních komunálních voleb v Krupce na Teplicku 
bylo zjištěno masové uplácení a svážení voličů 
do volebních místností, a to hlavně v okrscích 
5, 8 a 9. Jelikož přivolaná státní a městská poli-
cie nic nekonala, byla přivolána média ke zdoku-
mentování celého nešvaru. Veřejným uplácením 
byla znechucena spousta občanů, kteří by šli ji-
nak volit. Tímto neutrpěla jen ODS, jak tvrdí sou-
časný pan starosta, ale i ostatní strany a uskupe-
ní v Krupce.

Povolebním jednáním bylo dohodnuto, že se 
obrátíme na soud s dotazem, zda byl, či nebyl po-
rušen volební zákon. Soudního podání se zúčast-

nilo 5 ze 13 kandidujících subjektů (KSČM, Zdravá 
Krupka, VV, SPOZ a DSSS). Samostatně a na po-
slední chvíli se přidala i ODS.

Suverenita a ČSSP pouze odmítly povolební 
spolupráci s volebním subjektem č. 3, tj. sdruže-
ním ČSNS a NK – Šance pro město, jenž se měl 
podílet na masovém uplácení.

Ústavní stížnost byla podána nikoliv se zámě-
rem zrušení voleb, jak tvrdí stávající radní, ale s cí-
lem úpravy volebního zákona tak, aby se v bu-
doucnu nemohlo uplácení voličů opakovat. K té-
to ústavní stížnosti se taktéž potají přidala i ODS, 
která tuto nabídku původně odmítla. Odložením 
voleb v Krupce se vlastně nic nestalo, ba naopak, 
město jen ušetří. Mediální řeči starosty p. Pucha-
ra a tajemníka p. Růžičky jen nesmyslně dezorien-
tují místní občany. Vždyť přece starosta, místosta-
rosta, tajemník a někteří radní jsou pravými strůjci 
vzniklé situace v Krupce

Jelikož nám město neumožňuje prezentaci 
k objasnění vzniklé situace, tak využíváme jiné, ne 
pro všechny dostupné mediální cesty, např. inter-
net, sociální síť Facebook nebo Dělnické listy.

Za MO DSSS Krupka 
ANNA HOLEŠINSKÁ

Prohlášení DSSS 
k povolební situaci v Krupce
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