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Vandas
na Hrad!
Historicky první přímá volba prezidenta České republiky se pomalu blíží. Seznam zájemců, kteří se chtějí
ucházet o post hlavy našeho státu, se proto stále rozšiřuje a někteří již mají zajištěnou dostatečnou podporu
poslanců či senátorů nebo se jim podařilo získat padesát
tisíc podpisů občanů podporujících jejich kandidaturu.
Do volby chce zasáhnout i Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), která vysílá do boje o prezidentský úřad svého předsedu Mgr. Tomáše Vandase. Na předvolebních
mítincích probíhá podepisování podpisových
archů a někteří aktivisté také sbírají podpisy

na vlastní pěst mezi svými příbuznými a známými. Přesto se však prozatím potřebných
padesát tisíc podpisů získat nepodařilo, což
je vcelku logické, neboť DSSS oproti jiným
stranám nedisponuje financemi pocházejícími z darů různých, často pochybných spon-

zorů, z nichž jsou placeni brigádníci, kteří den
co den oslovují na ulicích občany se žádostí
o podporu toho či onoho kandidáta. O to důležitější je proto pro nás nacionalisty osobní
nasazení každého jednotlivce.
Každý může vzít podpisový arch a obejít
své známé. I během dovolené se může mnoho z nás setkat s lidmi, kteří by rádi prezidentskou kandidaturu Tomáše Vandase podpořili. Mějme proto vždy archy připravené, vždyť
tolik místa nezaberou a otázka podpisu případného příznivce je otázkou chvilky. Využít
lze také prodejny ve vlastnictví členů nebo
příznivců DSSS, kde lze podpisové archy vy-

Krajské volby
se uskuteční 12. a 13. října
Volby do krajských zastupitelstev se
uskuteční v termínu 12. a 13. října. Rozhodl o tom prezident Václav Klaus. Naplnil se tak předpoklad vedení Dělnické
strany sociální spravedlnosti (DSSS),
které naplánovalo předvolební mítinky tak, že jejich série bude zakončena

ve čtvrtek 11. října v Ústí nad Labem
a v Děčíně.
Vyhlášený termín voleb také určuje lhůty pro podávání kandidátních listin politickými stranami, které tak musí
učinit nejpozději do 7. srpna 2012. Dělnická strana bude kandidovat ve všech

třinácti volebních krajích a v současné
době finišují krajské organizace strany
s přípravami na dokončení sestavení
kandidátních listin, které budou předloženy ke schválení vedení strany na červencové celostátní poradě DSSS.
Tiskové centrum DSSS
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stavit. Možností je zkrátka mnoho.
Vyzýváme proto všechny příznivce DSSS,
aby se pokusili oslovit majitele obchůdků
ve svém okolí, příbuzné, známé a další, aby
se zapojili do petiční akce na podporu kandidatury Tomáše Vandase na funkci prezidenta
České republiky. Ti aktivnější mohou i vytvořit petiční místa na veřejných prostranstvích.
Stačí stolek, dostatečný počet petičních archů a chuť se zapojit. Podle petičního zákona není tato aktivita podmíněna souhlasem
úřadů. Podpisový arch přinášíme na str. 4.
-red-

Proč kandiduji
na prezidenta ČR

Historicky první přímá volba prezidenta
České republiky se pomalu blíží. Seznam
zájemců, kteří se chtějí ucházet o post hlavy našeho státu, se proto stále rozšiřuje
a někteří již mají zajištěnou dostatečnou
podporu poslanců či senátorů nebo se jim
podařilo získat padesát tisíc podpisů občanů podporujících jejich kandidaturu.
Volba prezidenta České republiky přinese v příštím roce podstatnou změnu: volit budou přímo občané. Rozhodl jsem se
pokusit se této volby zúčastnit a splnit tak
podmínku účasti sehnáním padesáti tisíc
podpisů pod petiční akci dle příslušného
zákona.
Proč jsem se tak rozhodl, je ze dvou důvodů. Především jsem byl k tomuto kroku
opakovaně vyzýván našimi členy a sympatizanty a pak také rozhodla avizovaná
jména dalších kandidátů. Představa, že by
na Hradě seděl spící kníže Schwarzenberg,
bývalý kariérní komunista Fischer či americký bankéř Švejnar, je tak děsivá, že jsem
se pro tuto variantu rozhodl, i když vím,
že pozice hlavy státu je ve stávajícím politickém systému naší země spíše formální
a exekutivně nevýrazná.
Říkám, že je pro mě prioritou, aby Česká republika zůstala v pozici samostatného
a suverénního státu, abychom nebyli vazaly Bruselu a nemuseli se sklopenou hlavou
poslouchat příkazy, které jdou často proti zájmům naší země a negativně ovlivňují
naší ekonomickou situaci a životní úroveň.
Tím se asi nejvýrazněji odlišuji od nabízených protikandidátů, kteří spíše horlivě odkývají vše, co si Evropská komise usmyslí.
A rovněž bych v pozici prezidenta netoleroval novodobé politické procesy s odpůrci polistopadového režimu, kterých jsme
se po více než dvaceti letech dočkali.
Chcete-li tedy podpořit moji kandidaturu na funkci prezidenta podepsáním petice, budu potěšen. Jde o budoucnost tohoto národa, nás všech!
Váš TOMÁŠ VANDAS

Jan Fischer: Na Hrad, nebo spíše na Pankrác?

S blížící se prezidentskou volbou vylézají na povrch staří známí aparátčíci. Mezi jinými je ukázkovým příkladem bývalý premiér Jan Fischer, bývalý
dlouholetý člen KSČ. Během startu své prezident-

ské kampaně shromáždil exkomunista Fischer již
nemalé stádo příznivců a jsou v něm i kusy, které
by nikdo nečekal. Bývalého kariérního komunistu
např. podpořila i předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová, která vzhledem
k pokročilému věku asi zapomněla, že hájí zájmy
obětí komunistické hrůzovlády a uranových koncentračních táborů.
Jan Fischer se pečlivě snaží na dnešní korupcí
prohnilé politické scéně budovat image „čistého
politika“. Doufá, že voliči zapomenou, že se podílel na nelegitimní přechodné vládě v letech 2009 –
2010, která se v rozkrádání státu nenechala zahanbit. Všichni občané a voliči musí mít právo nahléd-

nout do Fischerovy zatuchlé skříně plné kostlivců.

Hlavně jisté koryto
Po celý život šlo Fischerovi hlavně o jisté a plné koryto. Členem zločinecké organizace KSČ nebyl z mladické nerozvážnosti ani z donucení, ale
vstoupil do ní a setrval v ní celých 9 let až do změny režimu. Poté se stal demokratem. Celý život
byl však Jan Fischer přesvědčeným elitářem se
snahou udržet se za každou cenu na výsluní moci.
Svou kariéru by rád zakončil jako prezident. Patří
další člen KSČ na Hrad?
Protože prezidentský volební výsledek je nejistý, nehodlá Fischer v rámci kampaně zcela opustit

prominentní pozici viceprezidenta Evropské banky
pro obnovu a rozvoj v Londýně, která mu vynáší
plat kolem 650 tisíc korun měsíčně. Dokud není příští pětileté hradní korýtko jisté, nebylo by moudré
opouštět to současné bruselské. Evropská banka
pro obnovu a rozvoj není bankou soukromou, ale
umělou institucí členských států EU, kterou financuje mj. také Česká republika, která musela upsat
bance kapitál ve výši 179,28 milionu eur. Fischerův plat 650 tisíc korun měsíčně tedy nepřímo hradí i čeští daňoví poplatníci. Nenasytnost některých
politických pijavic přisátých ke státnímu rozpočtu
a pobírajících horentní platy je nekonečná.
(Dokončení na str. 4)
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Tady bude pořádek! V Krupce začala platit vyhláška DSSS

Členové místní organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v Krupce
v návaznosti na předvolební slib daný občanům města jsou nespokojeni s jednáním
místní radnice, která úmyslně svolává jednání zastupitelů na dopolední hodiny tak, aby
občané neměli možnost se vyjádřit k projednávané tématice.
Z uvedených důvodů bylo dohodnuto,
že před každým jednáním zastupitelů budou členové DSSS roznášet po městě pozvánky s programem a budou vyzývat občany k účasti s tím, co DSSS nehodlá podpořit
nebo s čím nebude souhlasit a proč.
Na jednání dne 25. června byla projednávána a schválena nová „Obecně závazná
vyhláška č. 3/2012 o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku a estetického
vzhledu města“, kterou navrhla MO DSSS
Krupka a ve spolupráci s Městskou policií
dopracovala ke konečné podobě. Zdlouhavé byly jen předběžné konzultace s Ministerstvem vnitra, a to jen proto, aby nebyla námi vypracovaná vyhláška smetena pod stůl
dříve, než začne platit.
Tato vyhláška nemá zbytečně omezovat
občany města, ale regulovat a usměrňovat
chování nepřizpůsobivé komunity v určitých a vymezených částech města Krupka.
Je to náš první splněný slib občanům. Doufejme, že si toho všimnou a budou nás i nadále podporovat v naší nelehké opoziční činnosti v zastupitelstvu města.

pro začleňování z Prahy. Myslím si, že tímto
vměšováním se agentury pro nezačlenitelné
byla porušena moje práva zastupitelky, kterou jsem byla zvolena vůlí občanů Krupky
a ne nějakou pražskou smetánkou. Proti této zlovůli agentury podniknu patřičné kroky
a budu se domáhat svých práv třeba i soudní cestou.
ANNA HOLEŠINSKÁ
zastupitelka města (DSSS Krupka)

Co nového
přinesla
vyhláška

Rada města neměla proti tomuto znění vyhlášky námitky. Předložené znění vyhlášky
i s vyobrazením vybraných prostor bylo zastupitelstvem města přijato převážnou většinou. Proti byli pouze dva opoziční zastupitelé za Zdravou Krupku. Pravděpodobně
navzdor tomu, že jsme je o tom předem neinformovali.

Po jednání zastupitelů jsem učinila dotaz
k mému dřívějšímu jmenování do Komise
pro prevenci kriminality, bezpečnosti a integraci menšin při Městském úřadu v Krupce. Dotazovala jsem se, zda komise funguje
a proč tedy nejsem do jednání komise zvána.
Bylo mi neoficiálně sděleno, že si moji účast
v této komisi nepřejí představitelé Agentury

Zaremba: Sport a krize

Nejsou peníze. To je věta, kterou slyšíme
dnes stále a na všechno. Hlavně od vládních
politiků, ale řešení kromě zdražování nenabízejí žádné. Peníze by byly, ale chce to jen
jedno – aby se přestaly rozkrádat státní peníze, aby politici přestali naslouchat podnikatelským kmotrům a začali naslouchat občanům.
Když si uvědomím, kolik státních peněz
se na úkor osobních zájmů rozházelo a zmizelo, tak je mi smutno. Napadá mě spousta
oblastí našeho života, kde by mohly být využity. Zdravotnictví, sociální služby a sport.
Jako bývalý vrcholový sportovec vím, o čem
mluvím. Ve sportovním hnutí se pohybuji několik desítek let, věnoval jsem se výchově
sportovní mládeže, a tak vím, jak moc dnes
peníze na sport chybí. Nemyslím prvoligový
hokej či fotbal, ale mám na mysli tzv. mlá-

dežnický sport, který vede mládež k pohybu,
smyslu pro povinnost a čest a také mu ukazuje jinou cestu, než kterou mu nabízí ulice,
televize či počítače.
Po vrcholných soutěžích, ať je to olympiáda nebo mistrovství světa v atletice apod.,
slyšíme od sportovních funkcionářů nářky,
že se přivezlo málo medailí, že výkony našich sportovců zaostávají za světovou špičkou. To je pravda, ale musíme si uvědomit,
že výkony na světových akcích se nerodí až
tam, ale rodí se o mnoho let dříve, v mládežnických a dorostových přípravkách. Tam
se rodí nový Železný, nová Kratochvílová či
Špotáková. Abychom vychovali další olympijské medailisty, musíme mít širokou mládežnickou základnu.
A právě na to chybí peníze. Sazka, která by měla být štědrým mecenášem sportu,

se stala soukromým panstvím pana Hušáka
a z peněz pro mládežnický sport se financovalo luxusní sídlo firmy či předražená a málo nevyužívaná Sazka Aréna. Je ve státním
zájmu, aby mládež sportovala, a je lhostejno, ve kterém sportu. Mládež, která sportuje,
tak nefetuje, je odolná při překonávání překážek, je zdravá, má úctu k bližnímu a hlavně budeme mít mládež, která bude zdatná,
odolná a tím je záruka národní budoucnosti.
Investice do mládežnického sportu,
do konkrétního chlapce či děvčete nám může přinést olympijskou medaili. Když ne, tak
se nic tak hrozného nestane, protože můžeme mít pocit, že jsme investovali do mládeže – naší budoucnosti. Peníze do mládežnického sportu jsou dobře investované peníze.
Zamysleme se nad tím.
OTA ZAREMBA, člen Republikového sněmu DSSS

Vandas besedoval se studenty VŠE.
Vyjádřil se i k Rathovi

; cílem vyhlášky je předcházení narušování veřejného pořádku ve městě, ochrana veřejné zeleně a zvýšení estetické hodnoty vzhledu města
; omezuje činnosti, které by mohly
narušit veřejný pořádek nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku,
být v rozporu s ochranou veřejné
zeleně nebo narušovat estetický
vzhled města dle místních podmínek na území města Krupka
; zakazuje umísťování předmětů bez
souhlasu vlastníka na veškeré veřejné zeleni a na veřejných prostranstvích vymezených vyhláškou
; zakazuje sezení na stavebních částech a zařízeních, které k takovému
účelu nejsou určeny (palisády, zděné a betonové zídky a zábrany, odpadkové koše apod.)
-red-

Naše
stanovisko
k církevním
restitucím

Předseda Dělnické strany sociální spravedl- ekonomické v Praze, kde v rámci přednášky se vídal na zvídavé otázky studentů i předseda
nosti (DSSS) Tomáš Vandas v polovině května studenty katedry politologie diskutoval o pro- pražské organizace Jiří Petřivalský.
besedoval na akademické půdě Vysoké školy gramu a názorech DSSS. Spolu s ním odpoV diskusi upozornil Tomáš Vandas
i na kauzu české politické scény – zadržení
hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha
z ČSSD policií, což označil za další důkaz napojení mafie a lobbistických skupin na krajské a celostátní politiky. Rovněž jde podle jeho vyjádření o potvrzení faktu, že mezi parlamentními stranami není žádný rozdíl a v korupci a rozkrádání státních peněz si nemají co vyčítat.
Otázky studentů dále směřovaly na aktuální problémy české společnosti, na návrhy
změn ústavního systému, fungování Evropy, otázku imigrantů a menšin nebo na nový
program dělnické strany vůči nepřizpůsobivému stylu života.
Přednáška se uskutečnila na pozvání
Doc. Prof. Jana Rataje a šlo již o druhé vystoupení Tomáše Vandase na půdě prestižní vysoké školy, kde besedovaly i jiné známé
osoby politického a veřejného života, včetně
prezidenta Václava Klause.

Dělnická strana sociální spravedlnosti
(DSSS) představuje veřejnosti dokument,
který se zabývá jedním z hlavních témat současného vnitropolitického a společenského
dění: církevními restitucemi (více na www.
dokumenty.dsss.cz/restituce.pdf).
Česká republika (Československo) má
na svém kontě ve své historii velmi mnoho spáchaných křivd, mezi něž patří i zabavování církevního majetku. Jedním dechem
však dodáváme, že napravování křivd z minulosti nesmí znamenat neoprávněné rozdávání státního majetku či prolomení hranice
k 25. únoru 1948.
Odmítáme tedy dohodu vlády České republiky s církvemi jako nepřipravenou, nepodloženou přesným seznamem církevního
majetku a neúměrně drahou, zatěžující již tak
prázdnou státní kasu.
Dělnická strana považuje rovněž za důležité, aby restituce církevního majetku nebyly zvýhodněny oproti restitucím fyzických
osob, které probíhaly na počátku 90. let
minulého století. Je nutné postupovat podle přesných zákonů, pravidel, nikoliv udělat z církevního majetku byznys pro lobbisty
a spekulanty, kteří si na úkor státu namastí
své kapsy.

Tiskové centrum DSSS

Mgr. TOMÁŠ VANDAS, předseda DSSS
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Krajské volby 2012: Prohnilí proti prohnilým a dělnická strana

Z

atímco korupční aféry vládních politiků neberou konce, blíží se významné podzimní krajské
volby a doplňovací volby k oblíbeným vládním korýtkům, které jsou označeny jako Senát a kam jsou odkládáni za tučné platy opotřebovaní či příliš zkompromitovaní politici.
Před krajskými volbami by se každý občan měl
zamyslet, koho volit a zda to vůbec má smysl. Mnoho občanů je z pochopitelných důvodů znechuceno
zkorumpovanou politikou a nekonečnými lži vlády, ale
nechat Rathy, Kalousky, Bartáky a Parkanové u koryt
tím, že nepřijdou k volbám, je přesně to, co si vládní
kleptokraté přejí. Nízká volební účast představuje pro
vládní garnituru vysokou šanci na znovuzvolení, protože se najde stále mnoho důvěřivých občanů, kteří
se opět – podvacáté – nechají ohloupit provládními
médii, uvěří, že spolu vládní partaje skutečně reálně
soupeří a dají svůj hlas některé z nich. Skutečnou opozicí v naší zemi je ovšem dlouhodobě pouze dělnická strana, která vládě vadí tolik, že se ji pokouší neúspěšně zakazovat a vede proti ní dlouhodobou kampaň se snahou o její zrušení. Je proto vhodné si stále
připomínat, v jaké zemi díky našim politikům žijeme,
jak jsou naše kraje a celá země zadlužené a kam nás
vládní demokraté dovedli.

krat Rath rovnou ve vazbě, vydán policii byl v červnu
2012 pro obvinění z korupce další poslanec Věcí veřejných Chaloupka, exministryně obrany Parkanová
z TOP 09 byla policií obviněna ze způsobení škody 658
milionů korun za nákup letadel CASA za 3,5 miliardy.
Dalšího poslance občanských demokratů Václava
Baštýře vyšetřuje policie, že skoupil levné zemědělské
pozemky u Ševětína v jižních Čechách a poté je draze prodal státu, protože přes ně povede dálnice D3.

Parlament, nebo
banda kriminálníků?
Český parlament má 200 poslanců. Z toho jsou
dva nepravomocně odsouzeni za podvody a korupci
(veřejní kšeftaři Bárta a Škárka), známý sociální demo-

P

Krajský účet ODS a ČSSD:
22 miliard dluhů
Dluhy čtrnácti českých krajů se v roce 2011 zvýšily o 17 procent na 22 miliard korun. Ve většině krajů
vládne nyní sociální demokracie, někde s podporou
ODS, jinde s podporou komunistů. Rozvrat veřejné
správy pod krajskými vládami ODS a ČSSD úspěšně
pokračuje. A jak si vládní politici představují správu
věcí veřejných?
Středočeský hejtman Rath sedí ve vazbě za korupci poté, co si nesl domů několik milionů v hotovosti. Bývalý místopředseda ČSSD v Pardubickém kraji Miroslav Petržílek je stíhán pro podvod, požadoval
úplatky po stavební firmě za stavbu nového terminálu na pardubickém letišti.
Krajská zdravotní a.s. v Ústí nad Labem nakupuje předražené zdravotnické přístroje a tunelování nemocnic vyšetřuje policie. Jak je zvykem, bez úspěchu.
Vše probíhá pod taktovkou sociálnědemokratického
kmotra Petra Bendy, který byl až do srpna 2011 před-

Milion proti vládě

Proč lidé mají vztek

jí přístup k základním věcem (zaměstnání, vzdělání,
bydlení). Zábavní průmysl – násilí v televizi, kde generace dětí vyrůstá s větší tolerancí vůči agresivnímu
jednání, brutalitě a nižší mírou soucitu; politická situace – nespokojenost s vládou, korupce, lichva, omezování práv občanů apod.
S ovládáním hněvu mají větší problémy lidé, kteří mají příliš vysoká očekávání. K tomu je potřeba
naučit se správně negovat, tj. změnit svůj způsob
uvažování.
P. S. Zamyslete se nad pojmem popularita. Mít ji
nemusí být samo o sobě špatné. Špatné může být to,
co pro její získání nebo udržení lidé dělají.
Mgr. VÁCLAV KOMÁREK, DSSS Ostrava

Dobrý den, doktore

Lékař: „Opravdu nemáte těch ušmudlaných pár tisícovek? Vždyť zdraví by mělo být na prvním místě.
Ale pokud nechcete platit takovou směšnou sumu,
vyzvedněte si u sestry baňku s pijavicemi. Kus za tři
stovky a na baňku je vratná záloha tři tisíce.“
Pacient: „Ale pijavice jste naordinoval mé ženě,
když měla jít na operaci žlučníku. Já mám však úplně jiný problém.“
Lékař: „Bez peněz do nemocnice nelez, jak se říká. Pijavice jsou to jediné, na co zdravotní pojišťovna
ještě částečně přispívá…“
Opravdu chceme, aby to došlo až tak daleko? Nebo se konečně český národ probere a vymete od koryt ty, jimž pramálo záleží na životě obyčejného českého človíčka? Nedopusťme, aby vyvolená skupina
bohatých ovládala životy nás všech, kteří žijeme z poctivé práce. Volme v příštích volbách kandidáty Dělnické strany sociální spravedlnosti, kteří nám zaručí,
že se řádný a poctivě žijící občan dočká také bezplatné lékařské péče, kterou nám zajišťuje Listina základních práv a svobod, jež je nedílnou součástí ústavního řádu ČR.
KAMIL SEDLÁK

šichni se čas od času rozčílíme. Hněv je koneckonců součástí lidské přirozenosti stejně jako láska, naděje, smutek nebo strach.
Ovládaný hněv se dá vyjádřit správným
způsobem a je prospěšný. Může dodat potřebné
odhodlání, když se chceme vypořádat s různými
problémy.
Ale hněv má i stinnou stránku. Místo, abychom
svůj hněv ovládali, hněv ovládá nás a takový je velmi nebezpečný.

N

Šikula Baštýř z ODS by si rád na důchod přilepšil nějakým milionem ze státní kasy.
Poslanec Věcí veřejných Miroslav Petráň byl vyslýchán policií za tunelování pardubických dostihů,
odkud mizely peníze na účty na Seychelských ostrovech.
Další poslanec VV Huml byl stíhán policií za zmanipulovaný dopravní posudek, sněmovna ho v roce
2011 však policii nevydala. Neexistuje snad poslanec
Věcí veřejných, který by nebyl vyslýchán policií pro
majetkovou trestnou činnost.
Poslanec ODS a ministr spravedlnosti Pospíšil je
vyšetřován za předražený nákup starého zchátralého
kláštera ve Vidnavě na Jesenicku. Dva jeho podřízení jsou již trestně stíháni, mezi nimi exšéf Vězeňské
služby Luděk Kula.
Poslanec ODS Pavel Drobil utekl stíhání jen pro-

tože stagnuje, je potřeba další škrty, a tak se roztáčí
další kolo ekonomického propadu.
Vláda si tímto milionem lidí žijícím pod hranicí chudoby vytvořila jeden milion nepřátel. Právě Dělnická
strana sociální spravedlnosti je mluvčím těchto lidí,
které semlela bezcitná, asociální ekonomická reforma
vládní elity. Ale my, dělníci, jsme mluvčími nejenom
těchto lidí, ale všech těch, kdož v dnešních dnech těžce pracují na uhájení holého živobytí. Přijde doba, kdy
povoláme ke spravedlnosti všelijaké pochybné zbohatlíky z politické činnosti, jako je Gross, či různé dalíky, janečky a další. Tato republika musí patřit všem
poctivým pracantům, ať zaměstnancům nebo podnikatelům. Dělníci půjdou v čele tohoto milionu „chudých“, aby předložili účet této zločinné vládě. S těmito lidmi pohneme republikou i parlamentem.
Tato vláda musí být politicky smetena už jen proto, že svojí zločinnou politikou způsobuje chudobu
širokých vrstev obyvatelstva. V každých následujících volbách budeme nesmiřitelnými odpůrci této zločinné garnitury, která na úkor úzké skupiny zbohatlíků dusí zaměstnanecké a živnostenské vrstvy. Abychom vyčistili republiku od všech příživníků, parazitů a lobbistů, potřebujeme pomoc všech obyvatel republiky, kterým není lhostejný osud země. Chce to jen
v nadcházejících krajských a pozdějších parlamentních volbách volit kandidáty dělnické strany pod vedením Tomáše Vandase.
Mgr. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, místopředseda DSSS

odle posledních statistických zpráv je v naší
republice jeden milion lidí žijících pod hranicí
chudoby. To je vysvědčení dvouletého vládnutí poslední koaliční junty. Na začátku jednadvacátého století je zde desetina obyvatelstva, která
nevede plnohodnotný život, ale pouze přežívá a živoří, bez vyhlídky na nějaké zlepšení. Vládnoucí strany pod vedením TOP 09 hodlají svůj plán na zničení
sociálního státu dokončit, i kdyby lidí na hranici bídy
mělo být ještě jednou tolik.
Nejhorší na této statistice je to, že většina z tohoto milionu lidí si svoji situaci nezavinila, ale pouze nepatří k vyvolené skupině tunelářů, bankrotářů, realitních kejklířů a lobbistů. Tito parazité pouze okrádají a vysávají republiku, jejíž parlamentní
představitelé rozpočtové výpadky dohánějí tím, že
daňově odírají zaměstnance a drobné živnostníky.
Ti všichni platí za luxusní život porevolučních zbohatlíků a parlamentních korupčníků. Milion lidí žije v prokazatelné bídě, ale vláda sveřepě prosazuje církevní restituce, na které republika vydá několik desítek miliard korun. Důchodcům, kteří celý život poctivě pracovali, ze mzdy jim byly strhávány
nemalé prostředky na důchod, se zmrazily důchody, aby církev dostávala i majetky, které jim byly
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Může slušný občan
volit vládní strany?
Jak může slušný občan vhodit hlas pro strany zázračných milionářů Kocourků (ODS), nosičů krabic
s miliony (ČSSD) nebo zadavatelů předražených miliardových zakázek typu letadel CASA (Vlasta Parkanová, TOP 09)? Proč policie rovnou nezatkne celou
vládní garnituru?
Statisticky je tedy asi 10 poslanců prokazatelně stíháno, odsouzeno nebo vyšetřováno pro trestné činy,
což je asi 5 % ze všech poslanců v Poslanecké sněmovně. Česká republika má 10 milionů obyvatel a 5 %
je tedy 500 000 lidí. Jak by bylo možné nazvat stát,
kde má problémy s policií takové procento občanů?
Slušně řečeno jako stát kriminálníků a nekalých živlů!

Vládní korupce na vrcholu
V letošním roce dosáhlo korupční politické eldorádo vrcholu. Policie zatkla samolibého sociálního demokrata Ratha, obviněn byl zázračně zbohatlý bývalý
ministr za ODS Kocourek, který neumí vysvětlit původ
16 milionů korun, které se objevily na účtu jeho matky, další exministr za ODS Barták je policií stíhán za to,
že žádal úplatek v zakázce na vozy Tatra ve výši 5 milionů dolarů. O nenasytnosti občanského demokrata
Bartáka se zmínily tajné depeše americké ambasády
v Praze. O korupčním panoptiku vedeném Vítem Bártou raději nemluvme. Neexistuje vládní politik, který
by byl bezúhonný a nebyl zapojen do korupčních afér.

to, že policie místo něj obvinila jeho poradce Martina Knetiga.
Poslanec ODS Vondra neumí vysvětlit, kam zmizelo 135 milionů korun, které dostala firma ProMoPro
za zajišťování konferencí a audiovizuálních služeb během českého předsednictví EU. Podle policie na zahraničních kontech neprůhledných firem. Ke štěstí
Vondry důkazy zmizely.

emocní si budou muset od ledna příštího
roku pořádně připlatit nejenom za léky jako
doposud, ale i za operace. S návrhem přišel ministr zdravotnictví Leoš Heger. Mnozí tak budou postaveni před rozhodnutí, zda zadlužit
na dlouhé roky sebe i své potomky, nebo raději využít možnosti středověké léčby a například místo výměny kyčelního kloubu zvolit zaříkávání a život s těžkým pohybovým omezením.
Jak bude vypadat české zdravotnictví za pár let, si
ani raději nechci představit. Peněz se údajně totiž nedostává, a proto bude kvalitní léčba dostupná pouze
pro ty, co si budou moci dovolit zaplatit. Přitom stále více rodin má problémy se zajištěním základních
životních potřeb – jídlo, bydlení atd., a je tedy zřejmé, že uvolnit z napjatého rozpočtu desítky tisíc korun na operaci bude pro ně naprosto nereálné. Pouze nejrůznější zbohatlíci, politici a různí lobbisté bu-

zabaveny po roce 1918 a později na základě Benešových dekretů.
Zdravotní pojišťovny přestávají v těchto dnech
hradit některé životně důležité operace, protože jim
docházejí peníze, na televizních obrazovkách jsou
ukazovány těžce nemocné děti, jejichž jedinou nadějí je, že se na jejich vyléčení složí televizní diváci, z nichž většina nepobírá ani průměrnou mzdu.
Jak si ministr zdravotnictví Heger z TOP 09 srovná
se svým svědomím fakt, že zde za krátký čas budou umírat lidé, a to jenom proto, že nemají peníze
na léčbu a jejich pojišťovna jim to neproplatí, protože právě dostavěla palác svého sídla? Jenže ministr Heger žádné svědomí nemá, jinak by asi nebyl v TOP 09.
Sociální nůžky se postupem doby rozevírají. Roste zde úzká skupina zbohatlíků, střední vrstva se tenčí a dnes a denně se bojí o svá pracovní místa, a tím
i o splácení spotřebitelských úvěrů a hypoték. Dále
roste vrstva obyvatel, přežívající od výplaty k výplatě a bojící se každého nového dne. A to rozhodně nesmí být důsledkem žádné ekonomické reformy. Plošné škrty pouze podvazují kupní sílu obyvatel, kteří kupují jen to nejnutnější a nejlevnější, a tím se nerozhýbává ekonomika, která pochopitelně stagnuje. A pro-

Příčin hněvu je celá řada. Spouštěčem hněvu je
něco, co člověka rozčiluje nebo deptá. Obvykle to
souvisí s nespravedlivým jednáním, ale je to odvislé
od věku, pohlaví či kultury.
Prostředí, ve kterém žijeme, je plné potencionálních spouštěčů. Rodina – špatné sociální prostředí;
přelidněná města – dopravní zácpy, hluk, kriminalita
apod.; ekonomické tlaky – kolaps světové ekonomiky, propouštění z práce, předsudky a nespravedlnost
se musí potýkat s překážkami, které nám znesnadňu-

dou vysmátí. Ti mají financí dostatek. Pro ty ostatní
zbudou jen oči pro pláč.
Představme si takovou fiktivní návštěvu lékaře
za pár let:
Pacient: „Dobrý den, pane doktore.“
Lékař: „Dostanu 200 Kč za vstup do ordinace. Co
si přejete?“
Pacient: „Po vyřízení půjčky jsem navštívil specialistu, kterého jste mi doporučil. Ten při vyšetření zjistil, že
nutně potřebuji operaci chrupavky v pravém koleni.“
Lékař: „V dnešní době je naše zdravotnictví na tak
špičkové úrovni, že se nemusíte ničeho obávat. Několik dní si poležíte v nemocnici a za pár měsíců běháte opět jako laňka. A to za pouhých sto tisíc. Není to krásné?“
Pacient: „Na to ale nebudu mít peníze. Již teď
musím splácet půjčku za vyšetření. Nebyla by nějaká alternativa?“

sedou představenstva Krajské zdravotní a.s.
Liberecká primátorka za ČSSD Martina Rosenbergová byla spolu s dalším radním za ČSSD Zdeňkem
Bursou obviněna policií za tunelování financí liberecké nemocnice. Je to další důkaz, že zatímco sociální
demokraté předstírají zájem o občany, jejich skutečným zájmem je tunelování krajských nemocnic.
Trestnímu stíhání čelí od roku 2011 i bývalý primátor Liberce za ODS Jiří Kittner, spolu se svými kumpány z ODS – svým bývalým náměstkem Pavlem Krenkem a bývalým tajemník Sportovního areálu Ještěd
Jiřím Zeronikem. Občanský demokrat Zeronik byl již
předtím stíhán – světe, div se - za uplácení asistenta poslance VV Michala Babáka. Trojice politiků ODS
podle policie tunelovala majetek města, který levně
rozprodávala.
Bývalý tajemník znojemské radnice Vladimír Krejčíř, kamarád starosty za ODS Petra Nezvedy, byl obžalován z korupce. Podle policie si přišel na úplatcích
za veřejné zakázky na 1,9 milionu korun.
Je nutné ještě dále pokračovat, aby si slušný člověk udělal obrázek o tom, jak vypadá vláda ODS
a ČSSD na českých radnicích?

Řešení: Volba skutečné opozice
Na vládní korupčníky neplatí nadávání a mávání
rukou, ale pouze hlasy vhozené do uren proti nim, díky kterým je možné je vypoklonkovat od jejich vyhřátých koryt. Hlas Dělnické straně sociální spravedlnosti je zároveň hlasem proti vládnoucí mafii a nekončící korupci! Každý občan se musí rozhodnout, zda se
nechá opět obalamutit nekonečnými sliby stále stejných politiků, nebo zvolí změnu a naději. Především
však bude volit proti prohnilým!
Mgr. ROBERT NOVÁK

Vandas glosuje
ESM je bianco šek
Poslanecká sněmovna schválila zapojení
České republiky do Evropského stabilizačního
mechanismu (ESM), což je jakýsi záchranný
fond pro krachující členské státy unie. Ačkoliv
představitelé vládní elity tvrdí, že naší republice
tím nevznikají žádné finanční závazky, opak je
pravdou.
Předně je nutné zdůraznit, že ESM je dalším
krokem k tzv. fiskální unii, řízené společnými
rozpočtovými pravidly, což bude mít za následek omezení pravomoci národních států v tak
důležité oblasti, jakou je tvorba rozpočtů. Omezení ekonomické suverenity tak dostává další
rozměr, který jsme si doposud nedovedli představit.
Skutečnou pastí pro národní státy je ESM zejména v tom, že naše republika de facto podepsala bianco šek, jehož výši budou určovat
představitelé Evropské komise. Bude tedy záležet jen na jejich libovůli, jakou částku bude Česká republika ze svých zdrojů pouštět do Bruselu. Představa to není nijak růžová, a pro nás,
nacionalisty, rozhodně nepřijatelná. V této souvislosti jsou peníze, které k nám naopak putují
z unijních fondů na různé programy, spíše drobnou pozorností, která má zacpat ústa kritikům
evropské federalizace.
Evropa se nyní ocitá na křižovatce a strůjci
Nového světového řádu chtějí upevnit své pozice, dokud to ještě jde. ESM je jen další nástroj
v jejich plánech a takto to musíme vnímat.

Lež je vždy stejná,
černá i bílá
V souvislosti s břeclavským případem se objevilo hned několik hlasů z řad cikánské menšiny, které požadují zavedení trestněprávní odpovědnosti za vymyšlené fyzické útoky. Došlo prý
k vyvolání rasové nesnášenlivosti a cikáni se
cítí být poškozeni a diskriminováni.
Předně je nutné zdůraznit, že v Břeclavi nevyšli lidé do ulic jen kvůli tomuto jedinému případu, ale v důsledku dlouhodobých neřešených problémů, které neustále narůstaly. Soužití s touto menšinou je v řadě míst republiky
na kritické hranici trpělivosti slušných občanů,
kteří toho, lidově řečeno, mají už plné zuby.
Ale zpět k cikánskému požadavku. Já osobně
jsem pro. Ať jsou všichni iniciátoři smyšlených
útoků odpovědní před zákonem. Ale pozor! Může se totiž lehce stát, že se takový požadavek
snadno obrátí proti cikánům samotným. Stačí
totiž zmínit různé vymyšlené kauzy, mezi něž patří například i žhářský útok v Opavě z roku 2010,
kdy tento případ po několik dnů plnil televizní
zpravodajské relace a přední stránky novin, aby
se nakonec zjistilo, že ohořelou zeď a jakousi láhev s hořlavou směsí tam zinscenoval místní
cikán Karel Giňa. O tom, jaké vyvolala tato kauza
emoce, kdy se mluvilo o českém rasismu, se
snad ani nemusím více rozepisovat.
Lež zůstane vždy lží, ať má černé nebo bílé
pozadí. A to by si měli uvědomit zejména ti, co
se nyní břeclavskou kauzou zaštiťují se slovy:
My nic, my hodní a pracovití cikáni.

www.neprizpusobivi.dsss.cz
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Jan Fischer: Na Hrad, nebo spíše na Pankrác?
(Pokračování ze str. 1)

Střešovický tunel s Bartákem
Jan Fischer veřejně prohlašuje, že si na svou
volební kampaň nevezme „ani korunu od státu,
od politických stran, ani od polostátních firem“.
Svou logiku by toto prohlášení mělo, neboť bývalý premiér je podepsán pod kauzou s názvem
Prague Military Hospital Consession, pod kterou
se skrývá velkorysý tunel státních peněz spočívající v údajné dostavbě střešovické nemocnice v Praze.
Fischerův hotel pro pacienty a ubytovna pro
personál měly stát celkem 2,7 miliardy korun.
Fischerova vláda schválila tunel 24. května 2010
jen pár dní před parlamentními volbami pod
heslem „dokud to jde, pusťme rozpočtu žilou“.
Po schválení projektu vypustila ČTK oslavnou
zprávu celého tunelu: „Soukromí investoři postaví v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) Praha ubytovnu hotelového typu, dnes o tom rozhodla vláda. O startu prvního PPP (Public Privat
Partnership) projektu, ve kterém spolupracuje
veřejný sektor se soukromým, informoval novináře ministr obrany Martin Barták.“
Veřejný sektor se soukromým skutečně spolupracoval, ovšem nikoli ku prospěchu občanů,
ale k tunelování státního rozpočtu. Když se v roce 2011 ukázalo, že projekt výstavby v areálu
střešovické nemocnice je nerealizovatelný, musel stát zaplatit krutý účet za duo Fischera s Bartákem: 130 milionů korun dostala firma Prague
Military Hospital Consession jako odstupné,
za nesmyslné poradenské služby s přípravou
projektu zaplatilo ministerstvo obrany 42 milionů korun a dalších 45 milionů měl dostat investor za své údajné náklady. Nejvyšší kontrolní
úřad spočítal tunel na celkem 217 milionů korun
s tím, že ihned podal trestní oznámení na nezná-

mé pachatele. Kolik možná připadlo Fischerovi
s Bartákem, zpráva NKÚ neuvedla.
Z vysoce podezřelých okolností schvalování
projektu, na kterém měl eminentní zájem právě
Jan Fischer, který jej nechal ve vládě překotně
schválit těsně před volbami, jasně vyplývá, že
hlavním podezřelým z účasti na poškození státu (vyčísleném cifrou 217 milionů korun) je právě Fischer.

Barták již trestně stíhán,
a Fischer?
Fischerův vládní povedený kumpán Martin
Barták, nadšený afghánský válečník s oblibou
v plýtvání se státními penězi v miliardových armádních zakázkách, je již policií vyšetřován v řadě předražených a podvodných nákupů vojenské techniky.
V polovině prosince 2006 podepsal podnik
Tatra s ministerstvem obrany smlouvu na dodávku terénních nákladních vozidel za 2,7 miliardy Kč. Podle zástupců firmy požadoval korupčník Barták, ministr obrany Fischerovy vlády,
úplatek 5 milionů dolarů. Za toto jednání je nyní od listopadu 2011 trestně stíhaný. Je vysoce
pravděpodobné, že případ bude zameten pod
koberec. Pokud by byl Bartákův kolega Fischer
zvolen za prezidenta, mohl by svému ministrovi
dokonce udělit prezidentskou milost.
Nezbývá než marně doufat, že pokud je již
stíhán Barták, mohl by ho následovat Fischer
za svůj pravděpodobný podíl na střešovickém
tunelu státní pokladny, který si podle svého volebního webu tolik zakládá na slušnosti.

Další spolupracovník Fischera
Chmiel stíhán
Za Fischerovy vlády zažil český státní roz-

PETICE

na podporu kandidatury: Mgr. Tomáš Vandas (nar. 3. 3. 1969),
kandidát na volbu prezidenta České republiky v roce 2013.
My, níže podepsaní občané České republiky, navrhujeme
Mgr. Tomáše Vandase jako kandidáta do voleb prezidenta ČR v roce 2013.
Jméno a příjmení

Datum
narození

Adresa místa trvalého pobytu

Podpis
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počet eldorádo tunelování a plýtvání s penězi. Blízký spolupracovník Jana Fischera Juraj
Chmiel dostal na podzim 2009 od svého chlebodárce Fischera, tehdy předsedy vlády, post
ministra pro evropské záležitosti. Náplň tohoto
postu je celkem bezvýznamná, ovšem vhodná příležitost, jak se obohatit. Na počátku roku začal Chmiel pracovat v týmu Fischera, který má bývalého kariérního komunistu dovést
na Pražský hrad. Protikorupční policie stíhá
Chmiela za způsobenou škodu zatím ve výši
1,5 milionu, když měl bez výběrového řízení
zadávat nesmyslné studie s tématy jako „studie o stavu a rozvoje cestovního ruchu a zejména ekoturismu v oblasti jižního Pacifiku“
nebo „analýza možného nakládání s odpady
a jejich zpracování ve státech Cookovy ostrovy, Samoa a Fidži“.

Vyznavač romské kultury
Překvapující může být Fischerova všemožná
podpora cikánského etnika. Fischer slaví Mezinárodní den Romů a 8. dubna 2012 při této příležitosti napsal cikánům veřejný dopis, kde uvedl:
„Mezinárodní den Romů je dnem, kdy mimo jiné
oslavujeme romskou kulturu. Musím tedy upozornit na letošní necitlivé zkrácení státní dotace
Světovému romskému festivalu Khamoro, který je pořádán v České republice.“ Voliči by měli
proto zpozornět, protože bude-li Fischer zvolen
prezidentem, můžeme čekat otevření státních
kohoutků nejrůznějším cikánským organizacím,
což je vysoce neefektivní a nespravedlivé k většinové společnosti.
Fischer v dopise vyjádřil i přání, „aby se Romové stali sebejistou součástí české společnosti, která docení jejich přínos“. Z toho je patrné,
že Fischer žijící se svým mnohatisícovým platem v honosné londýnské čtvrti je zcela odtržen od kruté reality našich měst a obcí, kde by
se mohl setkat s romskou kulturou tváří v tvář.

Šance na změnu

Ve dnech 12. a 13. října máme šanci docílit změny. Ne sice na té nejvyšší úrovni, ale v krajích. Budou totiž probíhat volby do krajských zastupitelstev, které v současné době ovládají především zástupci
ČSSD. Jejich vláda v krajích je ale spojena s mnoha aférami. Nejkřiklavější je bezpochyby případ bývalého středočeského
hejtmana a poslance Parlamentu České republiky Davida Ratha, ale i jinde je celkem
„vzrůšo“. Třeba o aktivity Ústeckého kraje
se intenzivně zajímá Policie České republiky.
Docílit skutečné změny však nebude nijak snadné. Velké politické strany a různá
uskupení, financovaná kdo ví odkud, zahájí
jako obvykle masivní volební kampaně, při
nichž opět poteče pivo zdarma proudem,
k dostání budou klobásky za pětikačku, rozdávat se budou počítače, mobily, kola, automobily…
Zamyslete se nad tím, proč je někdo
ochotný investovat do volební kampaně takové sumy, o jejichž legální návratnosti nemůže ani přemýšlet. Vzpomeňte si na minulé volby, kdy se mnozí z vás nechali doslova
opít rohlíkem. Kolik nesplněných slibů, kolik
výmluv, proč to či ono nešlo, jste již slyšeli.
Dělnická strana sociální spravedlnosti
(DSSS) se těchto voleb samozřejmě zúčastní. Nečekejte však od nás žádné nesplnitelné sliby, neočekávejte hmotné či peněžní
dary, které budou nabízet ti, jimž jde pouze
o koryta. DSSS usiluje o vaše hlasy s čistými myšlenkami a touhou po skutečné změně k lepšímu. Nehájíme zájmy horních deseti tisíc, ale zájmy vás, všech slušných občanů, kteří jsou nespokojeni se současným
stavem v naší zemi, kde jedna úplatkářská
aféra stíhá druhou, kde si skupina zbohatlíků myslí, že jejich peníze zmohou vše.
Zameteme s úplatnými úředníky, uděláme vše pro to, aby se nám všem žilo lépe.
Pořádek, bezpečí, spravedlnost, práce, poctivost. Toť naše motto.
PETR KOTÁB, místopředseda DSSS

Místo vysedávání v londýnských a pražských luxusních restauracích by měl Fischer zkusit denní menu např. v baru Pivní pomoc v Novém Boru a rozjímat o romské kultuře.

Slušnost?
Spíše morální úpadek
Jan Fischer říká ve své kampani, že prý věří
ve slušnost. Žádný slušný občan však nemůže
volit komunistického aparátčíka, který figuruje v neskutečném rozhazování státních financí
a jehož bývalí vládní spolupracovníci jsou stíháni policií pro korupci.
Spíše než kandidovat na prezidenta, měl by
Fischer vysvětlit svůj podíl na tunelování veřejných rozpočtů během jeho vlády a zejm. své
angažmá v ukázkovém tunelu projektu dostavby střešovické nemocnice. Zatím totiž aspiruje spíše jako kandidát na policejní vyšetřování,
nejlépe rovnou pankráckou vyšetřovací vazbu,
než na Hrad.
Když policie umisťuje do vazby občany podezřelé z lepení protirežimních samolepek a vězní lidi, kteří napsali svůj názor na vládní politiky
přímo na jejich volební plakáty, proč stejně nepostupuje u všech těch politiků, kteří schválili
trestuhodné plýtvání stovkami milionů korun?
Volba bezpáteřního Fischera prohloubí mravní bídu a morální úpadek naší země. Žádný slušný občan nemůže volit Fischera!
Mgr. ROBERT NOVÁK

Kontakty
Karlovarský kraj – Jiří Froněk,
tel: 777 858 015,
e-mail: dsss.kv@gmail.com
Ústecký kraj – Petr Kotáb, tel: 603 206 308,
e-mail: dsss-ustecko@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: dsss-stredocesi@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: info@dsss-jmk.cz
Moravskoslezský kraj – Iveta Machová,
tel: 603 945 816,
e-mail: ds.moravskoslezsky.kraj@seznam.cz
Olomoucký kraj – Marek Vozdecký,
tel: 608 030 186,
e-mail: dsss.olomouc@email.cz

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 můžete zasílat složenkou typu C na adresu DSSS:
PO BOX 3, 161 00 Praha 6.
Děkujeme Vám za jakoukoliv finanční pomoc.

Moudrá slova
„Existuje jen jedno dobro a to je vědění.
Existuje jen jedno zlo a to je nevědomost.“
Sókratés
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