
Jako většina chlapců jsem v dětství toužil být 
ledasčím. Například popelářem, fotbalistou, spor-
tovním komentátorem nebo prezidentem. Když 
už hovořím o dětství, mám ho spojené zejmé-
na s trávením prázdnin a víkendů u mých pra-
rodičů v krásné oblasti Křivoklátska. Ty chvíle se 
mi dnes, s odstupem času, vybavují pořád silně 
a vzpomínky jako by nechtěly slábnout. Říká se, 
že člověk si ty hezké chvíle v paměti uchovává ja-
ko stimul a povzbuzení pro okamžiky těžké, a ony 
dodávají energii ve chvílích, kdy propadá do sta-
vu beznaděje a pasivity.

Jelikož jsem nikdy nebyl vzorným žákem zá-
kladní školy, což by mohli svorně dosvědčit uči-
telé, mající se mnou někdy až neskutečnou trpěli-
vost, odpovídaly tomu i dosažené výsledky. A tak 
jsem ani nemohl uvažovat o tom, že bych chtěl 
být dál pilným studentem třeba gymnázia nebo 
jiné střední školy.

Začal jsem tedy navštěvovat učební obor in-
stalatér. Musím říci, že v dobách učňovských po-
čátků jsem výškově ani váhově zavedeným ře-
meslnickým standardům zdaleka nevyhovoval. 
I proto jsem si na svém prvním místě po vyuče-
ní, bylo to tehdy v areálu Dopravních podniků 
v Praze, vysloužil přezdívku „Zaremba“. To, že se 
po téměř čtvrtstoletí s legendárním vzpěračem 
a olympijským vítězem setkám, budu s ním sdí-
let společné názory a považovat ho za svého pří-
tele, tehdy nemohl tušit skutečně nikdo. Ale i ta-
kové paradoxní situace život přináší.

Když nastaly změny v naší zemi v roce 1989 
a já se vrátil z absolvování povinné vojenské 
služby, o které by se dala napsat také samo-
statná povídka či dokonce román, čekalo na mě 
moje původní místo instalatéra. I při této pro-
fesi jsem však aktivně, a tehdy asi většina lidí 
na rozdíl ode dneška, sledoval dění ve společ-
nosti a stále více se ve mně probouzela touha 

nebýt aktivní jen řečmi při popíjení zlatavého 
moku, ale skutečně se do toho kolotoče zapo-
jit vlastní energií a nápady. A tak jsem po čase 
přemítání a úvah poprvé v životě vstoupil do 
politické strany.
Členství v republikánské straně mě zpočátku 

naplňovalo optimismem. Začal jsem navštěvovat 
schůze, být aktivní a také přednášet první nápady 
či poznámky. Samozřejmě, že jako politický začá-
tečník relativně mladého věku jsem byl také sti-
žen určitou nervozitou, rudnutím a zadrháváním 
při rozhovorech s poslanci či funkcionáři.

Nabídka stát se poslaneckým asistentem mě 
zaskočila. Se svojí prací jsem byl spokojen, bavila 
mě, a proto jsem také dvakrát odmítl. Až napotře-
tí jsem neodolal určitému pokušení zkusit si něco 
nového a pro mě neznámého. Psal se rok 1997 
a já nastoupil cestu, kterou bych si ještě před ně-
kolika lety nedovedl představit a na jejíž konec za-
tím není možné dohlédnout.

Republikánská léta, tedy období od roku 1997-
2002, to byla opravdová škola politického života. 
Osoba Miroslava Sládka, tehdejšího známého re-
publikánského předsedy, je velmi komplikovaná 
svojí povahou a je velmi těžké se v něm orien-
tovat. Nepodezírám ho z toho, že v počátku své 
politické kariéry nemyslel svá slova upřímně. Bo-

hužel to, co se mu pak stalo, je nemoc, která po-
stihne asi většinu politiků bez rozdílu stranické-
ho dresu: opojení mocí. Je to zhoubná choroba 
a jen málokdo je schopen se jí vyvarovat. První-
mi náznaky jsou projevy arogance, nadřazenos-
ti, neomylnosti. Pocit, že si můžu dovolit vše, že 
jsem něco víc než obyčejný člověk. Takové cho-
vání se projevuje i negativním vztahem ke své-
mu okolí a to vycítí, že je s takovým člověkem 
něco v nepořádku.

Po několika letech sbírání zkušeností jsem byl 
se svými přáteli na křižovatce, jak vlastně dál. Buď 
pokračovat v tom starém, i když s vidinou, že to 
nikam nevede, že žádné pozitivní výhledy v bu-
doucnu nepřijdou, anebo se pokusit o něco no-
vého, vlastními silami něco vybudovat, co bu-
de mít naději na život. Po chvíli přemítání byla ta 
volba jasná a já se rozhodl pro druhou variantu. 
To jsem však tehdy vůbec netušil, co to všechno 
znamená a co mě vlastně čeká.

Vydat se v dnešní době na dráhu neprofesio-
nálního politika, tedy majícího své zaměstnání, to 
není zrovna jednoduchá záležitost. O to víc, po-
kud takový člověk říká věci, které jsou „politicky 
nekorektní“, tedy často nepříjemné a nepopulár-
ní. To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.

(pokračování na str. 4)

Vláda pod vedením TOP 09 dokázala, že ji 
zajímají jen posty a z toho plynoucí požitky le-
gální, někdy i nelegální. Před veřejností se dě-
lají tanečky, kdy se vyhrožuje rozpadem koali-
ce, loutkový předseda vlády zdvihá svůj buc-
latý prstík a varuje před přerušením reforem. 
Tato vláda není ani demokratická, ale ani re-
publikánská.

Posuďte sami. Demokracie znamená vláda 
lidu. A já se ptám, máte vy, občané této repub-
liky pocit, že vládnete, že se plní vaše přání, 
je nasloucháno vašim názorům? Rozhodně ne. 
Však jste to viděli, jak povýšeně reagovala vlá-
da na odborářskou demonstraci a stávku. Stát-
ní propaganda šířila účelovou lež, že kdo ten 

den stávkuje, je lempl a flákač, protože ministr 
Kalousek „hákuje od půl sedmý“ ráno, zatím-
co odboráři stávkovali. Vývoj v této zemi urču-
jí tři politické strany plnící zadání zaměstnava-
telů, velkokapitálu a stranických kmotrů. Toto 
není koalice, to je gang tří. Celá vládní reforma 
způsobuje, že chudí jsou ještě chudší a boha-
tí ještě bohatší.

A myslíte, že máme republiku? Věc veřejnou, 
jak hovoří překlad? Ne! Jednak nám zahraniční 
politiku řídi šlechtic – cizinec, ale také jsme po 
dvaceti letech privatizace hospodářské, zpriva-

tizovali i politiku. Republika přestala být repub-
likou, ale stala se akciovou společností, kterou 
neřídí vláda, ale představenstvo společnosti, 
které je zodpovědné akcionářům – nadnárod-
ním koncernům, uhlobaronům a finančním spe-
kulantům. Politická rozhodnutí se nedělají v par-
lamentu, ale v temných koutech luxusních re-
staurací a golfových klubů. Již se nedělá politi-
ka, ale politicky se kramaří.

Vládnoucí koalice je ideově i mravně prázd-
ná, skandály svých členů už ani nepočítá, mi-
nistři se střídají jako v jihoamerických republi-

kách, nemá důvěru veřejnosti, která nevěří ve 
změnu. Slibovaný boj proti korupci se scvrkl 
na obyčejné předvolební heslo, které vyprcha-
lo brzy po sečtení volebních výsledků. Vláda 
lidem ordinuje suchý chléb, ale sobě a svým 
věrným přiděluje kaviár a šampaňské. Tato vlá-
da je v zajetí vlastní sebestřednosti a zpupnos-
ti. Vstává a lehá s vědomím nedotknutelnos-
ti a s pocitem, že zde bude vládnout věčně. 
Omyl!

Pod povrchem veřejnosti to bublá, kvasí a za-
tím kotlík občanské revolty nepřetekl, ale vše se 
může změnit. Nelze do nekonečna napínat stru-
nu. Od začátku roku padlo ve světě několik re-
žimů, které se tvářily nedotknutelně a mocně. 
Jenže přestaly se dívat na svůj lid, z jehož prá-
ce vznikalo jejich bohatství. Tuniský a egyptský 
režim se během krátké doby zhroutil a ti, co je 
léta podporovali (USA a EU), pro ně nehnuli ani 
prstem… Toto by mělo být poučením pro Stra-
kovu akademii.

Mnozí se ptají, jak ze současné situace ven. 
Já bych hrozně rád řekl: Jedině parlamentní-
mi volbami. Ovšem víme, jak takové volby do-
padají. Vznikne marketingový politický projekt, 
novináři mu pomohou, lidé sednou na lep zná-
mým tvářím a den po volbách se diví, co zvoli-
li. Opravdu se může stát, že lidé vyjdou do ulic 
a této vládě nepomůže nic. Vždyť, kdo za ní sto-
jí? Policejní plukovníci, příslušníci ideové poli-
cie, část prodejných soudců a státních zástup-
ců, jidášských soudních znalců a banda prospě-
chářů, vydělávající na státních zakázkách.

Lehce se může stát, že se bude opakovat scé-
na ze začátku Velké francouzské revoluce, kdy 
se Nečas bude ptát ministra vnitra Kubiceho, 
co že se to venku děje, jestli to není zase nějaká 
stávka či vzpoura. Dobře informovaný ministr 
vnitra mu odpoví: To není vzpoura, to je revo-
luce, pane premiére!

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK 
místopředseda DSSS
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Svržení Svržení 
vládyvlády

Vláda schválila další asociální zákony, kterým říká 
reformy. Okleštil se Zákoník práce, ze kterého se 
udělala bezcenná brožurka. Od dnešní doby platí 
v zaměstnání jediný zákon – zákon zaměstnavatele. 
Schválený návrh, aby si podnikatelé vzájemně půjčovali 
zaměstnance, znamená přiblížení k nevolnickým 
časům. Budou si je předávat jako nějaké věci. Není 
to nic jiného než zneužívání hospodářské krize, kdy 
strach ze ztráty místa bere mnohým zaměstnancům 
odvahu říci slovo proti těmto krokům.

je nutností!je nutností!
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Letošní prvomájový průvod v Brně, jenž 
pořádalo občanské sdružení Dělnická mlá-
dež, zřejmě bude mít dohru před soudem. 
Policie totiž obvinila pět mužů a jednu ženu 
ze spáchání trestného činu založení, pod-
pora a propagace hnutí směřujícího k po-
tlačení práv a svobod člověka podle § 403 
odst. 1 tr. zákoníku. Uvedeného přečinu se 
měli dopustit tím, že v čele prvomájového 
průvodu nesli transparent s heslem „Ev-
ropo povstaň!“ a drobnějším nápisem „Za 
společnou Evropu našich národů“ (viz sní-
mek).

Za nesení transparentu hrozí šestici ob-
viněných trest odnětí svobody až na 5 let.

Trestní stíhání proti mladým lidem, za-
hájené 13. června, vede komisař Mojmír 
Hložek z Městského ředitelství policie Br-
no, který se v minulosti „proslavil“ obvině-
ním předáků dělnické strany včetně Tomá-
še Vandase kvůli prvomájovým projevům 
z roku 2009 v Brně. Všichni nakonec byli 
nepravomocně odsouzeni k podmíněným 
trestům a pokutám.

Mezi obviněnými za držení transparen-
tu „Evropo povstaň!“ je i předseda Dělnic-
ké mládeže Erik Lamprecht. Právě on byl 
společně s dalšími krátce po ukončení pr-
vomájových oslav Svátku práce v Brně za-
držen policií, údajně z důvodu podání vy-
světlení.

Policie ČR, stejně jako v mnoha dalších 
případech, podepírá své vyšetřování tzv. 

znaleckým posudkem „z oboru kriminalis-
tika se specializací společenská závadnost 
textů a zástupné symboly”. Dle tohoto po-
sudku mají být heslo „Evropo povstaň!“ 
a nápis „Za společnou Evropu našich náro-
dů“ skrytým odkazem na neonacismus.

Vandas: Národe, povstaň!

K obvinění mladých stoupenců dělnic-
ké strany se vyjádřil předseda DSSS To-
máš Vandas.

„Pro mě a myslím i většinu lidí v této ze-
mi ztratil tento polistopadový režim posled-
ní zbytky legitimity. S demokracií a práv-
ním státem už dávno nemá nic společné-
ho. Naše země je v hluboké morální a eko-
nomické krizi, vládnou tu zloději a podvod-
níci a poctiví lidé jsou vláčeni po soudech 
kvůli transparentu nebo veřejnému proje-

vu. Takovému režimu nestačí zazvonit klí-
či, takový režim je třeba vyhnat s klackem 
v ruce, jako to udělali lidé v Egyptě a v ji-
ných státech, kde jim byla odepřena svobo-
da,“ uvedl předseda dělnické strany Van-
das. Tiskové centrum DSSS

Na zasedání 16. dubna schválil Repub-
likový sněm Dělnické strany sociální spra-
vedlnosti (DSSS) širší programové teze, 
které nastiňují řešení současné vnitropo-
litické situace, kdy se polistopadový režim 
zcela zdiskreditoval a v očích občanů ztra-
til legitimitu.

Program dělnické strany prošel disku-
sí napříč místními a krajskými organizace-
mi a členskou základnou. V této souvis-
losti také vyzýváme nejen členy DSSS, ale 
i odbornou veřejnost, zájemce, kteří by se 
chtěli zapojit do tvorby jednotlivých kapi-
tol a stát se tak členy odborné programo-
vé komise, aby se přihlásili prostřednic-
tvím stranického e-mailu či telefonického 
kontaktu.

Celé znění širšího programu DSSS na-
leznete na www.dsss.cz/program

Tiskové centrum DSSS

Poslední květnový víkend byl pro děl-
nickou stranu dalším významným mezní-
kem v její historii. Jako prvního zahraniční-
ho hosta jsme v naší zemi přivítali předse-
du Národně demokratické strany Němec-
ka (NPD) Udo Voigta. Program jeho návště-
vy byl poměrně pestrý a rozdělen do so-
botní, oficiální části, a nedělního progra-
mu zahrnujícího prohlídku historických lo-
kalit Prahy.

Sobotní setkání s novináři bylo vcelku 
standardní tiskovou konferencí a z malé-
ho počtu položených dotazů jsem usou-
dil, že komentáře jsou již dávno napsány, 
jen je potřeba je doplnit aktuální fotogra-
fií. Tušení mě nezklamalo. Titulky o šéfovi 
neonacistické německé strany a spoluprá-
ci evropských neonacistů opět okomento-

valy nízkou profesní úroven českých žur-
nalistů, kteří si nejsou schopni odpovědět 
ani na jednoduchou otázku: Byla by v sou-
časném Německu možná existence neona-
cistické strany? Sobotní večer pak zakonči-
lo setkání se zástupci krajů, kteří měli mož-
nost se pana Voigta zeptat na jeho osobní 
politické zkušenosti.

V neděli bylo setkání již neformální a pro 
německou delegaci jsme připravili návště-
vu pražského Hradu, kde se seznámili s ba-
zilikou sv. Jiří, navštívili expozici o histo-
rii pražského královského sídla a katedrálu 
sv. Víta. Poté následovala procházka Ma-
lou stranou a Karlovým mostem. Pan před-
seda Voigt mi sdělil, že Praha je opravdu 
krásné město a zejména ho udivovalo his-
torické centrum.

Je také velmi zajímavé, že pan Voigt ne-
mívá žádnou osobní ochranku a povětši-

nou cestuje na stranické akce vlakem. Byd-
lí v panelovém domě a rozhodně to tedy 
není politik typu české elity, žijící oddělen 
od reality a v luxusním paláci za vysokými 
zdmi. Jde o normálního člověka, kterého 
trápí stejné problémy jako nás a chce pro 
svoji zemi a pro její občany to nejlepší.

Musím říci, že z celé návštěvy jsem měl 
velmi dobrý pocit a šlo o cennou zkuše-
nost. Slova pana Voigta o jeho příjemném 
překvapení a pozitivních dojmech to jen 
potvrdila. Také jsem byl pozván na stranic-
ký sjezd NPD, který se uskuteční na podzim 
tohoto roku, což jsem velmi rád přijal.

Na závěr chci zdůraznit, že ačkoliv máme 
rozdílné pohledy na minulost, a já jsem na-
še názory tlumočil již při návštěvě v Riese 
(např. nedotknutelnost Benešových dekre-
tů), nesmí nás to rozdělovat při našem spo-
lečném boji za Evropu národů, proti imig-
raci a islamizaci starého kontinentu.

TOMÁŠ VANDAS

V dnešní společnosti se o otázce menšin 
a jejich postavení v ní často diskutuje. Ne-
budeme si nalhávat v tom, že se jedná ze-
jména o menšinu cikánskou. Neustále slý-
cháme z úst vládních činitelů a ochránců 
lidských práv slova o tom, jak je nutné této 
menšině pomáhat v jejich snaze se zapojit 
do společnosti, vytvářet pro ně pracovní 
místa, zavádět kvóty umožňující studium 
na vysokých školách či případně upravovat 
podmínky na lehčí a snesitelnější.

Jako sportovní trenér jsem měl možnost 
ve svém vzpěračském oddíle trénovat i ci-
kánské sportovce a musím říci, že i me-
zi nimi byli talentovaní mládenci. Bohužel, 
snaha předat jim moje zkušenosti byla na-
konec odměněna krádeží peněz, což by-
lo pro mě tehdy doslova trpká a šokující 

událost.
S tím, jak sleduji vývoj ve společnosti 

a vidím, jakým způsobem se neustále zvý-
hodňují lidé na základě barvy pleti, jak sou-
dy rozhodují jinak ve stejných kauzách, kde 
odlišná je zase národnost či barva pleti, ja-
ká je permanentní snaha finančně podpo-
rovat nesmyslné projekty jen proto, že jsou 
procikánské, pak musím říci jasné NE tren-
du pozitivní diskriminace.

I proto jsem se stal členem Dělnické stra-
ny sociální spravedlnosti, abych usiloval 
o společnost, kde zákony platí pro všech-
ny občany stejně a měří se všem stejným 
metrem. Zdánlivě samozřejmou věc prosa-
díme, jen když budeme sami sebou, svo-
bodní a myslící!

OTA ZAREMBA, člen Republikového sněmu DSSS

Vedení Dělnické strany sociální sprave-
dlnosti (DSSS) – předseda Tomáš Vandas 
a místopředsedové Jiří Štepánek, Martin 
Zbela a Petr Kotáb – se opět odvolalo proti 
rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 
10. května 2011, jímž byli obvinění odsou-
zeni k podmíněným trestům za politické 
projevy na 1. máje v Brně v roce 2009.

Jde již o druhé odvolání vůči rozsud-
ku soudu prvního stupně. První odvolání 
bylo úspešné a Krajský soud v Brně svým 
usnesením ze dne 3. března 2011 původní 
rozsudek městského brněnského soudu ze 
dne 18. listopadu 2010 zrušil.

Předseda DSSS Tomáš Vandas považuje 
rozsudek soudu za účelový a politicky mo-
tivovaný. Soudkyně Schinzelová postupo-
vala zcela záměrně zaujatě a absolutně ne-
brala zřetel na oprávněné argumenty obha-
joby, že celá žaloba je postavena pouze na 
„znaleckém posudku“, který byl vypraco-
ván volebním kandidátem TOP 09 a býva-
lým zaměstnancem ministerstva vnitra.

Vedení DSSS věří, že brněnský krajský 
soud celý případ znovu řádně projedná, 
přihlédne k argumentům obhajoby a roz-
sudek Městského soudu v Brně zruší v pl-
ném rozsahu. Tiskové centrum DSSS

Policie obvinila šest lidí kvůli držení transparentu 
s nápisem „Evropo povstaň!“

Program 
DSSS: Naděje 
pro tuto zemi

Ohlédnutí za návštěvou Udo Voigta v Praze

Zaremba: Říkám NE pozitivní 
diskriminaci! Vedení DSSS se opět odvolalo 

proti trestům za politické projevy
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Zatčení srbského generála Mladiče sice 
s nadšením přivítala „pokroková“ veřej-
nost, ale zůstává na něm pachuť nespra-
vedlnosti a jednostranného postoje tzv. ne-

závislého Mezinárodního soudního dvoru v Haa-
gu. Tento soud má jeden jediný cíl: Přivést a k do-
životí odsoudit každého srbského představitele, 
který bojoval za celistvost Jugoslávie a poté za 
záchranu srbského národa.

Kdo si vzpomene na Vojislava Šešelje, předse-
du Srbské radikální strany, který je mnoho let ve 
vazbě v Haagu? Prezidentka bosenské Republiky 
Srbské, Biljana Plavšičová, byla vylákána do Haa-
gu za účelem svědectví a poté hned zatčena a od-
souzena na 11 let. Podivné úmrtí prezidenta Milo-
ševiče v haagské cele hovoří za vše. Radovan Ka-
radžič čeká ve vazbě na konec soudní komedie, 
kde je již napsaný rozsudek – doživotí.

Chorvatští váleční zločinci jsou odsuzováni 
k mírnějším trestům. Kdo se může cítit před haag-
ským soudem naprosto bezpečně, jsou Albánci. 
Tento národ se těší bezvýhradné podpoře USA, 
které vehementně podporovaly albánské gangs-
tery a narkobarony při bojích za „osvobození“ Ko-
sova. Je všeobecně známé, že mnozí představite-

lé tzv. samostatného Kosova byli zapleteni do ob-
chodu s lidskými orgány. Nikdo to nechtěl vyšet-
řovat. Cíl byl jasný – odebráním Kosova Srbsku se 
měl ještě více ponížit tento statečný národ, který 
se nikdy nevzdal – ani Turkům, ani Němcům a ne-
vzdá se ani dnešním zastáncům vstupu Srbska 
do EU. Je smutné, že čes-
ká diplomacie uznala kosov-
ský pseudostát, místo toho, 
aby ctila mezinárodní právo, 
které bylo odtržením Koso-
va porušeno. Jenže zahra-
niční politika českého státu 
je proamerická, a tak se ne-
ní čemu divit.

Netvrdím, že se srbské 
vojenské a polovojenské 
jednotky neúčastnily něja-
kých útoku na civilisty. Ale 
líčit Srby jako monstra a vo-
jáky druhých stran jako šle-
chetné obránce je nespra-
vedlivé a nepravdivé. Na 
straně muslimů v Bosně bo-
jovali mudžahedíni z celého 

světa, což jsou vlastně dnešní teroristé, proti kte-
rým vedou USA válku po celém světě. Začátkem 
devadesátých let minulého století to byli bojovníci 
za svobodu. A také se hned po ustanovení mus-
limské části Bosny začaly dít věci. Tehdejší prezi-
dent muslimské části Bosny Alija Izetbegovič na-
vrhl zákaz Vánoc a nařídil rozhlasu a televizi hrát 
jen muslimské melodie a písně…

V jugoslávském konfliktu se zločinů odporují-
cích mezinárodním konvencím dopouštěly všech-

ny strany. Jenže srbské zločiny jsou zveličovány 
a jsou předsouvány před zločiny ostatních národ-
nostní. V televizi jsme viděli a vidíme stále záběry 
hromadných hrobů, kde je jasně řečeno: Toto jsou 
oběti srbských etnických čistek. Nic jiného nevidí-
me a neslyšíme.

Myslím si, že soud v Haagu by nerad slyšel prav-
du, jak to bylo s rozpadem Jugoslávie, kdy západ-
ní státy, místo toho aby zamezily válce a napětí, 
tak jednostranně uznaly Chorvatsko (hlavně Ně-

mecko) a tím rozpoutaly válku. Každý 
stát na světě by musel bránit svou ce-
listvost, když se protiprávně odtrhne 
kus území. Federální jugoslávská armá-
da plnila svou ústavní povinnost. Před 
soudem by také mělo zaznít, jaká by-
la úloha mezinárodních sil v Jugoslá-
vii, které místo toho, aby bránily civi-
listy, raději ustoupily útočníkům (a je 
jedno kterým).

Mezinárodní tribunál v Haagu od 
začátku neplní svou funkci. Tečka za ju-
goslávským konfliktem se měla udělat 
přísnými, ale spravedlivými rozsudky, 
bez ohledu na srbskou, chorvatskou či 
albánskou stranu. Jestliže se to takto 
nestalo, tak další konflikt může dout-
nat pod povrchem.

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK

Už to byl rok po oněch parlamentních vol-
bách 2010, kdy byly za účasti milionů lidí 
zvoleny jisté strany do parlamentu, které 
asi nemusím představovat. Za tento rok 

si každá z nich stačila nadělat mnoho problémů, 
což se samozřejmě neřeší a jde se dál jakoby nic. 
Ať už jde o desítky nesplněných předvolebních 
slibů nebo o zvyšování platů na 250 000, členové 
zmiňovaných stran stejně s klidným svědomím 
zůstávají ve vedení tohoto státu jako by se abso-
lutně nic nedělo a veškeří odpůrci či provokatéři 

jsou označeni za neonacisty. 
Situace je však velice vážná. Položme si otázku: 

Když to teď po roce vypadá tak, jak to vypadá, jak 
to bude vypadat v příštích dnech? Nebudeme si 
nic nalhávat. Náš parlament ukázal jen neschop-
nost a lhostejnost k lidem, kteří jim věřili.

Ekonomika? Jak věřit stranám, jako jsou Vě-
ci korupční v čele s Bártou, který omlouval veřej-
ně známý incident s videonahrávkou slovy „byl 
jsem opilý“? Pak tu máme ještě velké nárůsty DPH, 
u kterých se vláda nezdráhala říci, že za rok bu-

dou ještě větší, nebo škrtace z ODS. Zdravotnic-
tví? Vždyť platíme za každou návštěvu lékaře + ne-
horázné sumy za léky.

Kdybych měl jmenovat všechny problémy 
v naší zemi, byl by tento článek tak rozsáhlý, že si 
netroufám tipnout počet stran.

Problematika členů romského etnika se ab-
solutně neřeší, a když už si někdo troufne, mů-
že také skončit před soudem za „potlačování 
lidských práv“. Ve Vsetíně byl jen tak napaden 
mladík a v médiích o tom samozřejmě není ani 
 zmínka.

I přes tyto problémy je však někdo, kdo ta-
dy tomu celému může zabránit, tím jsme samo-
zřejmě my – občané České republiky. Již dlou-

ho jsme byli parlamentem ignorováni, to celé 
se však může změnit. Proč si něco nalhávat, ni-
kdo z vládnoucích stran neudělal od doby zvole-
ní absolutně nic pro lid České republiky a místo 
hovoření o problémech ve sněmovně jen člověk 
slýchá o zavedení nějakých poplatků, škrtání kde 
se dá a samozřejmě samochválu a „házení klac-
ky po členech opozice“. Jestli si takhle předsta-
vujete ideální vedení státu, závidím vám váš op-
timismus. Jestli ne, pak se spojme a ukažme, že 
nejsme jen ty tupé ovce, které přijmou vše, co 
na ně vláda uvalí.

V jednotě je síla, pozvedněme českou vlajku, 
dokud máme být na něco hrdí.

MILOSLAV NOSEK

Soudní fraška v Haagu má dalšího aktéra

Stav naší země, naší vlasti
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GlosaGlosa
Nenávist k české vládě a frustrace z jejích 

činů nemá konce. Při projevu pana Ka-
louska, Nečase a ostatních pánů se člo-
věka zmocňuje vztek z bezmoci, které je 

občan Česka vystaven.
Do čela odporu se postavily odbory. Patří jim 

za to dík. Víme ale, že odbory nejsou zcela jednot-
né, a také víme, že pokud se stávky a odporu vů-
či vládě nezúčastní razantním způsobem všichni 
nespokojení občané tak jako v roce 1989, nepo-
vede to k vytouženému cíli, to jest ke konečnému 
svržení vlády.
Členové vlády velmi výrazně využívají své bez-

trestnosti. Porušují zákony, obohacují se na úkor 
jiných, rozdávají státní majetek a lukrativní zakáz-
ky svým známým, soustavně okrádají občany, ne-
umí hospodařit, ministr zahraničních věcí si nechá 
zabavit majetek státu v zahraničí. Nejsou to nako-
nec znaky zločinného spolčení?

Stávka je prý nezákonná a politická. Už někdo 
viděl stávku, která by nebyla politická? Copak mů-
že někdo spoutat zákony spontánní výkřik odpo-
ru a nenávisti?! Nemůže, stejně jako v roce 1989 
nebyl nikdo schopen zastavit lavinu odporu vůči 
tehdejšímu režimu.

Vláda odhodila masku demokratů, odhalila 
svou pravou tvář. S cynickým gestem nám sdělu-
je, že přijme takový zákon, který stávku v podstatě 
znemožní. Na ruku vládě půjde jistě justiční mafie, 
která tak rychle zapracovala pro vládu vyhlášením 
připravované stávky za nezákonnou.
Člověk s úžasem poslouchá pana prezidenta, 

který žádá tvrdý postup vůči stávkujícím a chce je 
vyhodit ze zaměstnání. Taky odhodil masku. Člo-
věk, který byl dosazen do funkce podvody a ob-
strukcemi se zachoval dle své povahy. Asociálně 
a vpravdě protilidově.

Tito lidé neudělali pro občany vůbec nic. 
Ale myslí si, že my budeme skákat, jak oni pís-
kají.

Kam se poděli čeští intelektuálové a inteligen-
ce? Jejich hlas není slyšet. Vypadá to, že jsou se 
vším spokojeni a nic jim nevadí. Určitě to není 
pravda, ale jejich hlas jaksi není na pořadu dne. 
Česká inteligence vždy stála na správném místě 
v dobách největších krizí tohoto státu a dovedla 
se postavit do čela odporu. Věříme, že tomu bude 
i teď, kdy vření v české společnosti pomalu vrcho-
lí. Nebuďme slepí a braňme se. Nejsme tak bez-
mocní, jak to vypadá.

Vláda nám neustále sugeruje, že pokud nepři-

jmeme její návrhy, ocitneme se ve „smrtelném ne-
bezpečí“. Tvrdí, že když nepřijmeme reformy, ne-
máme před sebou žádnou budoucnost a vyvolá-
vá v lidech pocit ohrožení. Je to snůška nesmys-
lů, které vymýšlejí všelijací mediální poradci, aby-
chom se báli myslet jinak, než chce vláda nekom-
petentních diletantů.

Dokud ovšem lidé nepřevezmou odpovědnost 
za to, co si dosadili do čela země, nic se nezmě-
ní. Proto aktivně podpořme všechny akce, které 
jsou namířeny proti této vládě včetně odporu od-
borářů. Není to stávka za nějaké výhody dopra-
váků, ale vyjádření nesouhlasu s tzv. reformami, 
které mají jen jediný cíl – ožebračit většinu náro-
da a prohloubit propast mezi zbohatlíky a chudý-
mi občany. K čemu to pak vede, víme a jsme po-
učeni z historie.

Mgr. VÁCLAV KOMÁREK

V nedávné době jsem si na doporučení 
svých známých přečetl některé příspěv-
ky na blogu pana Okamury a byl jsem ví-
ce než hodně mile překvapen. Z jeho člán-

ků a postřehů o dění v České republice jsem se 
přesvědčil jako většina mých známých, že to není 
pouhá mediální a podnikatelská „celebrita“, jak by 
se mohlo na první pohled zdát. Pokud bych shrnul 
mou představu o celebritách, tak bych se nedo-
zvěděl více, než kde si kupují boty nebo do jakých 
kostýmků oblékají svá zvířátka.

Naštěs tí jsem se přesvědčil o pravém opaku 
a ve světle jeho textů jsem spatřil obrovskou sho-
du s názory i postoji, které jsou mi vlastní. Nevá-
hal jsem a při zjištění, že pan Okamura vydal svou 
knihu „Umění vládnout“, přečetl jsem si ji.

Tato kniha je velice povedená jak po stránce ná-
zorové, tak po čtivosti k jejímu pochopení. Pouze 
člověk, který chápat nechce nebo odmítá jakéko-

li formy vlastenectví, tuto knihu odsoudí. V knize 
jsem se setkal s přetiskem postřehů z Okamuro-
va blogu a dalšími, které jsem ještě neviděl. Mu-
sím uznat, že tento člověk, ať je jakéhokoli půvo-
du nebo národnosti, rozumí lépe situaci a volání 
o pomoc v naší zemi než sama celá naše vláda. 
Počínaje politickými procesy, které zasáhly nejen 
DS, ale i nevinně odsouzené vězně v naší zemi až 
po řešení národnostních problémů a vyrovnání se 
s historií tak jak byla.

Název tohoto příspěvku nese titulek, zdali je 
českým patriotem nebo sebevražedníkem… Pan 
Okamura jistě odpustí, ale patriotistické články ne-
bo zpochybňování všemocných soudů a vládců 
v naší zemi je pro dosavadní režim zcela nepří-
pustné, nekorektní a až extrémistické. Jsem veli-
ce rád, že právě on se nebojí nazývat věci pravým 
jménem a upozorňuje na skutečné problémy na-
ší země. Pevně budu doufat, že knihou neskončila 

jeho aktivita a neskončí v ústraní jako extrémista 
nebo neonacista. I nás se snaží tento systém zni-
čit pomocí médií a masáží plnou lží pro veřejnost. 
Ani zákazy, ani perzekuce nás nezastaví od svaté 
povinnosti upozornit veřejnost na skryté hrozby 
v naší zemi. Naší politickou činnost neděláme pro 
peníze, slávu nebo zviditelnění, ale pro národ na 
rozdíl od současných politiků z parlamentu. Blaho 
vlasti budiž nejvyšším zákonem a nad tento zákon 
není a nikdy nebude žádná vládnoucí elita, která se 
točí a překabátí podle aktuální potřeby.
Českým patriotem se stává člověk, který uznává 

práva naší země, její zachování a chce pro ni jen to 
nejlepší. Nebojím se proto označit pana Okamu-
ru za českého patriota, tak jako se nebojím ozna-
čit takto většinu členů a příznivců DSSS, kterým 
není lhostejný osud naší země.

Na závěr bych chtěl pana Okamuru vyzvat, aby 
ustoupil od své zásady a vstoupil jakýmkoli způso-
bem do politiky, kam se domnívám, že patří. Pokud 
takových lidí bude více, vznikne opozice a ta sme-
te všechny přestárlé dinosaury a zloděje ze scény 
do propadliště dějin. JIŘÍ FRONĚK

Odmaskování

Tomio Okamura – Český patriot nebo kamikadze?

Jak roste 
zlá dělnická strana

Musím se ještě vrátit k docela rozto-
milému blábolku z produkce „hodného“ 
pana radního Ústeckého kraje Petra Ben-
dy (ČSSD) – Paroubkova muže nevalné 
pověsti, jenž před nedávnem na portálu 
Parlamentní listy vehementně varoval 
před „zlou“ DSSS (článek Extrémisté na 
postupu).

Po volebním úspěchu v Krupce máme 
podle Bendy našlápnuto na další skvělé 
výsledky v ostatních regionech. S tím 
samozřejmě souhlasím. Musím se však 
ohradit proti velice „sofistikovanému“ 
argumentu, že jsme „zlí“.

Už jsem si zvykl na primitivní rétoriku 
našich nepřátel, která se natolik vyčerpa-
la, že ve vztahu k nám „operuje“ se slovy 
„hodný, zlý“ nebo „dobro, zlo“ a dost. 
Panu Bendovi vadí zvláště skutečnost, že 
ukazujeme na konkrétní viníky problémů 
v zemi (tedy konkrétní osoby), nikoliv 
povšechně na vládu, parlament apod.

I v tomto případě má pan radní prav-
du. My si skutečně myslíme, stejně jako 
drtivá většina zdravě uvažujících obča-
nů, že každá zlodějna má svého konkrét-
ního zloděje. Také zásluhou ČSSD to za-
tím u nás chodilo a stále chodí tak, že 
zloděj či podvodník odchodem z vlády 
nebo jiného úřadu „přestal být“ zlodě-
jem či podvodníkem, a stal se třeba vel-
vyslancem daleko v zahraničí nebo se 
uvrtal do jiného hnízdečka, pěkně z do-
sahu „dobra a zla”.

Správně pan Benda usoudil, že 7,24 % 
pro DSSS v Krupce je vážným varová-
ním pro všechny politiky nejen v kraji, 
ale i ve vládě a parlamentu. Je dobře, že 
to tak pochopil. Proti zlodějskému a ne-
morálnímu režimu po roce 1989 si nebe-
reme žádné servítky. Pokud chcete, pane 
Bendo, vědět proč, zeptejte se samot-
ných občanů třeba na Ústecku. Oni vám 
to možná ještě „po dobrém“ vysvětlí…

MARTIN ZBELA
místopředseda DSSS
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Nedělního odpoledne 19. června využila jiho-
moravská organizace Dělnické strany sociální 
spravedlnosti k uspořádání Krajské konference 

v příjemných prostorách rozlehlé restaurace v samém 
centru Brna. Na pořadu byl poměrně bohatý program 
obsahující projevy vybraných jedinců, volbu Krajské 
rady, společný oběd a bohatou diskuzi.

Na úvod moderátor přivítal všechny přítomné, 
seznámil je s programem konference a poté už vy-
zval jednotlivé funkcionáře k přednesu svých proje-
vů. Předseda brněnské místní organizace DSSS To-
máš Málek přiblížil budoucí vizi činnosti DSSS v kra-
ji: „Je třeba zejména pokračovat v budování stranic-
kých struktur, jejichž rozvoj se pozitivně odrazí v naší 
činnosti,“ uvedl.

Mezi dalšími vystoupivšími byli zástupci MO Zno-
jmo, brněnské Dělnické mládeže a v neposlední řa-
dě hosté z řad Republikánské strany Čech, Moravy 
a Slezska, za které se vyjádřil ke společné úloze našich 
politických stran v boji proti zkorumpovanému reži-

mu místopředseda republiká-
nů, pan Miroslav Mrkvička.

Poté už byla na řadě volba 
Krajské rady. Svoji pozici kraj-
ské předsedkyně obhájila při 
volbě delegátů Simona Skou-
malová (na snímku s T. Vanda-
sem na loňském mítinku v Br-
ně), stejně jako pozici místo-
předsedy Tomáš Málek z Br-
na. Na pozici tajemníka kraj-
ské organizace byl zvolen Ja-
roslav Augusta. O poslední 
dvě místa v Krajské radě se 
po těsné volbě podělili ing. 

Jan Müller a zástupce znojemské místní organizace 
Rudolf Pikola.

Po vydatném obědě následovala, jak už bylo zmí-
něno, bohatá diskuze. Pouhou formalitou bylo roz-
puštění nefungující místní organizace Blansko, do-

savadní členové přešli pod brněnskou pobočku. To 
ovšem neznamená žádný konec činnosti, pokud se 
v Blansku najdou znovu ochotní a aktivní lidé, nic 
nebrání, aby byla místní organizace založena znovu. 
Podobně jako se tak děje nyní na Tišnovsku, kde na-
opak bude v nejbližší době založena nová pobočka 
dělnické strany.

Byly také prodebatovány blížící se akce a aktivi-
ty, bez zmínky nezůstaly ani přípravy na předvolební 
kampaň ke krajským volbám, které se budou konat 
na podzim příštího roku. Ve fázi posledních příprav je 
také spuštění krajského webu.

Věřme tedy, že se podařilo zapustit dobře kořeny 
naší strany také na jižní Moravě a už brzy se dočká-
me hmatatelných výsledků.

Tiskové centrum DSSS JMK

Konference v Brně potvrdila

Současná politika je odrazem společ-
nosti, ve které není místo pro hlubší myš-
lenky a názory. Prim hrají povrchnost, 
stručnost, bezobsažnost.

Dnešní rádoby filosofové tvrdí, že 
postmoderní doba, tedy ta naše, se vy-
značuje myšlenkovou vyprahlostí, opo-
třebováním idejí a tedy i nadějí, takže 
před námi je pouze jakási pustina. Re-
zignace tzv. morálních autorit má nám všem být 
doktrínou. Proč myslet a přemýšlet, když už přece 
bylo vše vymyšleno a promyšleno.

Postmoderna se tak paradoxně stala jedinou 

přijímanou „poslední“ ideou. A protože je ze 
své podstaty bez obsahu, její zapřisáhlí hla-

satelé logicky napadají a odsuzují vše, co 
nějaký obsah mělo a má. Jejich terčem 
se stala náboženství, ideje a myšlen-
ky našich předků. To se z akademické 
půdy v mnohem vyhrocenější podobě 
přeneslo i do politiky, kde již není vů-
bec žádný prostor pro ideje. Ba co víc, 

z ideje se stal pojem s pejorativním nádechem.
Opuštěné fórum zapovězených filosofů a řeční-

ků se stalo místem dostaveníček komediantů a lů-
zy. Ono tomu jinak ani být nemůže: Lidský rod se 
na pochodu dějinami nezastaví. Vždycky se najde 
někdo v čele – jednou prozíravý státník nebo filo-
sof, podruhé podvodník nebo blázen.

Autority dnešní společnosti už žádnou autori-
tu ve skutečnosti nemají. Proto jsou nesmiřitelné 
k jakémukoliv projevu nezávislého myšlení, zvláš-
tě pak k takovému, které přichází s kacířskou myš-
lenkou, že postmoderní doba již přestala být mo-
derní. Že je zde opět prostor pro ideje. Pro tradi-
ce, které pohlaváři „politicky korektního rozumu“ 
popírají a potlačují.

Představujeme vám nový projekt Dělnické stra-
ny sociální spravedlnosti, jenž má zatím pracovní 
název Akademie DSSS. Jejím cílem není jen vzdě-
lávat stoupence našeho hnutí, ale být i znovunale-
zeným fórem pro všechny, kteří nerezignovali na 
vlastní rozum.

Je to příležitost pro naší společnou ideu. Ona 
je totiž tím nejlepším a živoucím důkazem toho, že 
tzv. konec dějin je pouze další utopií, které nemů-
žeme a hlavně nesmíme uvěřit.

Přípravný výbor Akademie DSSS 
(akademie@dsss.cz)

Zapojte se do Akademie DSSS
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web: www.dsss.cz. Foto a reprodukce: archiv Dělnických listů. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Otištěné články nemusejí být shodné s názorem redakce. Tento výtisk je zdarma.

Vážení přátelé!
Uvažovali jste někdy o tom, že české důchodce ne-

chrání žádná politická strana? Nikdo s nimi nepočítá, 
nikdo je nebere vážně, nikdo jim nepodá pomocnou 
ruku. Je tomu opravdu tak.

Na druhé straně jsou důchodci obrovskou poli-
tickou silou vzhledem k jejich počtu. Kdyby se je po-
dařilo zorganizovat ve prospěch určité politické síly, 
pak svými hlasy převálcují všechny „podařené“ ko-
alice v naší zemi.

Dosavadní pokusy o založení a funkční činnosti 
strany důchodců ztroskotaly neschopností jejich ve-
dení, ale i nezájmem ze strany důchodců samých.

Nedopusťme však, aby se se seniory zacházelo ja-
ko s odpadem.

Dneska se rada moudrých a zkušených nenosí, 
spíš dostávají prostor pubertální blbečci, kteří této 
společnosti nepřispěli ničím a kteří si myslí, že jsou ti 
nejlepší a nejchytřejší na celém světě. V podstatě žijí 
z toho, co předchozí generace nahospodařily.

DSSS nám nabízí skvělou možnost, jak se zorga-
nizovat a jak se zapojit do politického dění. Chceme 
založit sekci naší strany pod názvem Dělnická strana 
sociální spravedlnosti-důchodci. Pokud by se k nám 
přidali i zdravotně postižení, bylo by to silné politic-
ké uskupení s možností kandidovat pod patronací 
DSSS.

Představa organizace s lidmi s obrovskými život-
ními zkušenostmi, zvyklými pracovat, s lidmi s rozhle-
dem a nadhledem, kteří nejsou malicherní a kteří jsou 
důvěryhodní, je opravdu velmi lákavá. Kolik intelektu-
álního potenciálu je u této generace občanů, nemu-
síme zdůrazňovat.

Opusťte život na okraji společnosti a dejte o sobě 
vědět. DSSS je připravená podchytit váš zájem o po-
litickou angažovanost a pomoci při prosazování va-
šich požadavků politickou cestou. Staňte se tou „mo-
hutnou hrstkou“, která zvedne hlas na obranu dosud 
zanedbávané skupiny občanů.

Klidný a zajištěný život ve stáří si zaslouží všich-
ni, kdo celý život poctivě pracovali. A to jsou všech-
ny současné generace důchodců. Chtějte to, co vám 
patří a nenechte se sebou zacházet jako s občany dru-
hé kategorie.

DSSS vám podává pomocnou ruku!
Mgr. VÁCLAV KOMÁREK, IVETA MACHOVÁ

Slovo k českým Slovo k českým 
důchodcůmdůchodcům

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
„Pravda může počkat – má před sebou dlouhý život.“

(Arthur Schopenhauer)

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

PŘIHLÁŠKA

Kontakty
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 – Milan Soukup, 
tel:  721 389 690, 
e-mail: milan.soukup55@seznam.cz
Jihočeský kraj – Vlastimil Vach, 
tel: 603 356 309, 
e-mail: dsss-jiznicechy@seznam.cz
Plzeňský kraj – Jiří Štěpánek, 
tel: 603 427 704, 
e-mail: stepanek-ds@seznam.cz
Pardubický kraj – David Slavík, 
tel: 776 226 142, 
e-mail: dsss.pce.kraj@seznam.cz
Královéhradecký kraj – Jaroslav Drtina,
tel: 773 881 488, e-mail: dsss-khk@email.cz
Jihomoravský kraj – Simona Skoumalová, 
tel: 723 223 749,  e-mail: ds-jhm@email.cz
Moravskoslezský kraj – Iveta Machová, 
tel: 603 945 816,
e-mail: ds.moravskoslezsky.kraj@seznam.cz
Olomoucký kraj – Petr Havránek, 
tel: 776 484 498, 
e-mail: dsss-bukovany@seznam.cz
Zlínský kraj – Jiří Dudák, tel: 608 613 572,
e-mail: georgexiv@centrum.cz

Simonu Skoumalovou
jako krajskou předsedkyni

Úvaha Tomáše Vandase: Jak jsem 
se stal nepřítelem státu

(dokončení ze str. 1)
Po osmi letech práce na vlastním projektu 

jsem okusil věci příjemné i nepříjemné. Mezi ty 
příjemné určitě patří podpora a sympatie lidí, kte-
ří upínají své naděje ke změně, kteří jsou nespo-
kojeni se současným stavem a trápí je mnoho 
neduhů naší doby. Mezi ty nepříjemné lze zařadit 
policejní výslechy, zatčení, podávání vysvětlení, 
a dokonce postavení před soud za slova prone-
sená na politickém shromáždění. Ano, opakuji, 
za slova. Někomu by se mohlo zdát, že to ne-
ní možné, že přece v demokratické společnos-
ti by měla platit svoboda slova, projevu, ale ne-
ní tomu tak.

Co tedy tak špatného jsem řekl, že bylo nutné 
mě obžalovat a zatím nepravomocně odsoudit? 
Inu, kritizoval jsem příliv imigrantů do naší země 
a doslova jsem prohlásil, že „naší zemi zaplavila 
imigrantská vlna, která nám tady ničí vše, co nám 
bylo doposud drahé a krásné“. Každý ať posoudí, 
jak škodlivá a v rozporu se zákony této země jsou 
tato vyřčená slova.

Samotné soudní jednání mě jen utvrdilo v mém 
přesvědčení, že něco v pořádku není. Paní soudky-
ně, evidentně mladá a snaživá, měla již od počátku 
verdikt v hlavě. Nic jí nezviklaly naše výpovědi, nic 
nebyly platné argumenty o absenci důkazního říze-
ní. Paní soudkyně si trvala svém a jak řekla, k vyne-
sení rozsudku jí stačí „zdravý selský rozum“.

A tak jsem se nejen já, ale i moji přátelé, oci-
tl poprvé ve svém životě v pozici obžalovaného 
a souzeného. Není to jistě příjemný pocit se v ta-
kové roli ocitnout. Navíc s vědomím, že jsem pře-
ci nic neprovedl, že jsem jen řekl svůj názor, na 
kterém bych neměnil ani slovo. K takové pozici 
ovšem patří i mediální obraz.

Žijeme bohužel v době tzv. mediokracie, tedy 
stavu, kdy sdělovací prostředky výrazným způso-
bem ovlivňují náš život, naše postoje a myšlení. 
Mnoho lidí si nechá vsugerovat názor, který při-
jme za svůj, aniž by se zamýšlel nad sdělením a pá-
tral, zda je takové sdělení vůbec pravdivé a ne-
zkreslené.

Vím, že můj mediální obraz není dvakrát příz-
nivý. Často si říkám, jak je to vůbec možné, že se 
z učňovského chlapce, zajímajícího se nejen o po-
litiku, ale také například o fotbal či historii, stal tzv. 

nepřítel státu. Proč? Co jsem udělal tak špatného, 
že jsem souzen a kriminalizován? Provinil jsem se 
já snad tím, že se příliš zajímám o tuto zemi a je-
jí budoucnost? Nebo jsou snad vinni ti, kteří tu-
to společnost vedou posledních dvacet let a je-
jichž výsledky jsou v některých oblastech napro-
sto tristní?

Odpovědi na všechny otázky nám dá budouc-
nost. Jen ona bude soudit a hodnotit. Dnes jsem 
„nepřítel“ já, za několik let to však může být ně-
kdo jiný. Dnes jsem se však stal nepřítelem stá-
tu, který mám rád a přál bych si, aby byl prospe-
rující a fungující. I takové paradoxy někdy život 
přináší.

TOMÁŠ VANDAS
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