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Jsou za námi parlamentní volby. Děl-
nická strana sociální spravedlnosti získa-
la celkem 1,14 % a téměř šedesát tisíc 
hlasů. Musím na rovinu přiznat, že jsem 
očekával pro naši stranu výsledky o něco 
lepší. Když si však vezmeme, čím jsme za 
poslední rok prošli, mám na mysli soudní 
zrušení DS, neustálé útoky médií, osočo-
vání z nacismu a extremismu, soudní re-
prese vůči funkcionářům a národním ak-
tivistům, tak nejde o výsledek k zatracení 
a asi ho doceníme později.

Na druhou stranu je potěšitelných ně-
kolik faktů. Je zde nepopiratelný nárůst 
hlasů oproti volbám do Evropského par-
lamentu a vyšší počet voličů z řad mla-
dé generace. Chápu, že se objeví i hla-
sy zklamaných, kteří považují tyto volby 
za prohru. Já to však takto jednoznačně 
nevidím. Předně myslím, že jsme uděla-
li v kampani maximum, a to jak v oblas-

ti finanční, tak organizační. Dále si musí-
me uvědomit, že jde o nejlepší výsledek 
národně orientovaného subjektu od roku 
1998. To rovněž o něčem hovoří.

Na závěr bych ještě poděkoval našim 
voličům za důvěru a vyjádřenou podporu 
a mohu všechny ujistit, ať už sympatizan-
ty či nepřátele, že v naší politice budeme 
pokračovat dál. Teď nás čeká příprava na 
komunální a senátní volby, v nichž máme 
velkou šanci uspět.

Můj vzor, francouzský politik Jean-Ma-
rie Le Pen, trpělivě budoval stranu patnáct 
let, než dosáhl prvních větších úspěchů. 
Je živým důkazem, že politika je o vytrva-
losti a neměnnosti názorů. Pojďme spo-
lečně v jeho stopách!

DĚLNICKÉ LISTY DĚLNICKÉ LISTY DĚLNICKÉ LISTY DĚLNICKÉ LISTY 

Tomáš Vandas
volební lídr DSSS

Dělnická strana sociální spravedl-
nosti (DSSS) se chystá na podzimní ko-
munální volby. Podle výsledků květno-
vých sněmovních voleb má dobře na-
šlápnuto na radnice řady měst a ob-
cí zvláště v Ústeckém a Karlovarském 
kraji. Stejně jako u voleb do parlamen-
tu je k úspěchu nutné překročit hrani-
ci 5 % hlasů. Přinášíme přehled obcí 
ve dvou krajích, kde DSSS tuto hra-
nici překročila, nebo k tomu měla vel-
mi blízko.

Karlovarský kraj
Města:
Nové Sedlo 10,30 % (okres Sokolov)
Rotava 6,16 % (okres Sokolov)
Kynšperk nad Ohří 5,08 % (okres Sokolov)
Oloví 4,13 % (okres Sokolov)
Habartov 4,03 % (okres Sokolov)

Obce:
Rovná 12,82 % (okres Sokolov)
Libavské Údolí 7,59 % (okres Sokolov)
Nová Ves 7,40 % (okres Sokolov)

Přebuz 6,81 % (okres Sokolov)

Těšovice 6,52 % (okres Sokolov)

Ovesné Kladruby 6,38 % (okres Cheb)

Nové Hamry 5,60 % (okres Karlovy Vary)

Smolné Pece 5,19 % (okres Karlovy Vary)

Božičany 5,03 % (okres Karlovy Vary)

Velký Luh 4,83 % (okres Cheb)

Podhradí 4,25 % (okres Cheb)

Valeč 4,22 % (okres Karlovy Vary)

Vintířov 4,50 % (okres Sokolov)

(Pokračování na str. 2)

DSSS bodovala v obcích a chce do komunální politiky
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Zrušení porodného
Rodící se vládní koalice deklaruje již první 

asociální krok. Navrhuje zrušit porodné a sní-
žit o deset procent objem peněz vyplácených 
na sociální dávky. Jestliže se někdo nyní diví, 
jak je to možné, tak mu musím říci, že špatně 
četl a poslouchal předáky TOP 09 v předvo-
lebních vystoupeních, protože oni jasně pro-
hlašovali, že porodné chtějí zrušit.

Jeden z vůdčích představitelů TOP 09 ta-
ké cynicky podotkl, že nastávající maminky 
přeci nechtějí podmiňovat narození potom-
ka výplatou porodného. Strany budoucí ko-
alice deklarují, že vytvoří „vládu rozpočto-
vé kázně“ a že zamezí rozpočtovému defi-
citu tím, že stát nebude „rozhazovat“. Hned 
u prvního kroku je vidět, že tato koalice za-
útočila a bude nemilosrdně útočit na ty nej-
zranitelnější a nejslabší. Ti budou platit jejich 
„rozpočtovou kázeň“, tj. sociálně slabší vrst-
vy, matky samoživitelky, invalidé, důchodci 
a nezaměstnaní.

Rozhodně to nebude velkokapitál, který 

bude stále nedostatečně zdaněný a státní za-
kázky budou stále neprůhledné. Přece ne-
můžeme chtít průhledné, férové, výnosné 
zakázky, když ve vládě bude sedět „odpověd-
ný hospodář“ Kalousek, bývalý ekonomický 
náměstek na ministerstvu obrany, u něhož 
končily stopy mnohých podezřelých zaká-
zek tohoto resortu. On a další z TOP 09, VV 
či ODS jsou zajištěni, nikdo z jejich blízkých 
nemusí řešit existenční dilemata jako většina 
českých a moravských nastávajících matek.

Ano, mohli bychom použít onen zmíněný 
mravní imperativ, kde bychom s povytaže-
ným obočím kárali: Přece nevyměníte mateř-
ství za peníze. Skutečnost je však jiná.

Narození dítěte je velká finanční zátěž pro 
celou rodinu. Jsem přesvědčen, že každá ro-
dina dá pro narozeného človíčka první po-
slední, že rozhodně nelituje peněz nutných 
na nákup všeho potřebného. Jenže co dělat, 
když rodina nemá peněz nazbyt, otec dítěte 
je bez práce a jejich rodiče nic nerestituova-
li, tak také samozřejmě zvažují narození dí-
těte. Mají strach, aby se dítě nenarodilo do 
prostředí, které by nezajistilo jeho všestran-

ný rozvoj. Zvláště ve světle, kdy slyší zprávy, 
že si jejich dítě bude muset platit za zdraví, že 
školu vystuduje jen takovou, na jakou bude 
mít, a že do důchodu nikdy nepůjde, proto-
že privátní důchodový fond byl managemen-
tem „vyveden“ na Kajmanské ostrovy…

Takže se oprávněně bojí budoucnosti. Dě-
ti narozené českým a moravským matkám 
jsou zárukou dalšího vývoje národa. Právě 
porodné bylo takovou pomocí, jak ulehčit 
jejich start do života.

Přímým důsledkem této asociálnosti bude 
úbytek narozených dětí a tím se bude snižo-
vat počet obyvatel. Možná je to součást šir-
šího záměru na uskutečnění zločinné bru-
selské multikulti politiky. Zrušíme porodné, 
bude se rodit méně dětí a úbytek obyvatel-
stva nahradíme masovým přílivem cizinců 
ze všech koutů světa…

Pro DSSS je nepřijatelné, aby dluhy a roz-
kradení tohoto státu platily rodiny s dětmi. 
Ty tento dluh nezpůsobily. Hlavními viníky 
jsou „nové tváře“ ODS, TOP 09 a VV, kte-
ré seděly ve vládách, kdy se privatizova-
lo, rozdělovalo, porcovalo… Ale i vítěz vo-

leb, opoziční ČSSD, ne-
má svědomí čisté. Chy-
bí-li miliardy na sociální 
výdaje, tak zde je jedno-
duchá pomoc, přesně jak 
to říkal volební lídr DSSS 
Tomáš Vandas. Odvolej-
me vojáky ze zahranič-

ních okupačních misí, přestaňme podporo-
vat opozici na Kubě a v Bělorusku a udělej-
me audity hospodaření jednotlivých minis-
terstev a peněz bude!

Není však pravdou, že by se nová vláda 
úplně nestarala o matky. Jmenovitě ODS 
navrhovala před volbami jakousi alternati-
vu školek, kdy o děti by se starala firma, kde 
by byla matka zaměstnaná. To už tady bylo, 
jmenovitě v 19. století (v dobách raného ka-
pitalismu – zlatá doba, alespoň podle špiček 
ODS), kdy byly při fabrikách zřizovány tzv. 
útulky pro děti zaměstnankyň. Žádná kvalit-
ní, systémová, moderní předškolní výchova, 
jak ji známe z mateřských školek, ale obyčej-
né hlídání, aby matka mohla pracovat u pásu 
dvanáct hodin za mizernou mzdu a ještě být 
vděčná zaměstnavateli, že jí hlídá dítě.

Zrušení porodného, to je jen pokusný ba-
lónek budoucí vlády, protože ta připravuje 
daleko horší věci. Jestliže dnes jsou někteří 
šokováni tímto návrhem, tak co budou dě-
lat, až koalice vyjde se zdravotní reformou 
s podtitulem: Nemáš peníze? Tak umři!

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
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Letošní volby do Poslanecké sněmovny dopadly 
podle očekávání. Žebříček vítězných stran není pře-
hledem preferovaných idejí, ale investic do před-
volební kampaně. Tomu také odpovídají výsledky 
jednotlivých stran.

Sociální demokracie dala do kampaně nejví-
ce, oficiálně přes 300 milionů korun, proto vyhrá-
la, i když ne tak, jak odstupující Jiří Paroubek oče-
kával. ODS se v utrácení „mírnila“, a proto skonči-
la až druhá. Následující subjekty TOP 09 a Věci ve-
řejné mají jedno společné: Nejsou to politické stra-
ny v pravém významu, ale marketingové projekty. 
Vznikly ve velice krátké době a těsně před volba-
mi, za štědré podpory kapitálových skupin. Masko-
ty projektů se stali knížepán Schwarzenberg a tele-
vizní moderátor John.

Výsledky stran KSČM, KDU-ČSL, Miloše Zema-
na, Bobošíkové a zelených korespondují s jejich mi-
lionovými náklady na kampaň. Dělnická strana so-
ciální spravedlnosti (DSSS) skončila v těsném závě-
su za výše uvedeným „establishmentem“.

DSSS investovala do kampaně několik stovek ti-
síc korun, není marketingovou stranou a její výsle-
dek 1,14 % (cca 60 tisíc voličů) odpovídá snažení 
dobrovolných aktivistů ve společnosti, kde rozhodují 
nikoliv aktivismus a ideje, ale peníze a reklama.

S horším výsledkem než DSSS skončily Čes-
ká pirátská strana (0,80 %) a překvapivě i Strana 
svobodných občanů (0,74 %). Ještě loni na jaře to 
vypadalo, že svobodní budou novou parlamentní 
stranou s podporou prezidenta Klause a euroskep-
tiků z řad ODS. Strana však vzápětí přišla o podpo-
ru finančních skupin, které svou pozornost zaměřily 
na Kalouskovu TOP 09 a Johnovy VV. Důvod? Svo-
bodní zřejmě dojeli na svůj odmítavý postoji k EU. 
Není přece žádným tajemstvím, že podnikatelské 
kruhy v ČR jsou na EU plně závislé.

Dělnická strana se nemusí za svůj výsledek vů-
bec stydět. Byly to pro nás premiérové parlamentní 
volby, doposud dělníci samostatně nekandidovali. 
Před třemi měsíci došlo k rozpuštění DS správním 
soudem. Měli jsme pouze 100 dnů na vybudování 
nové strany a spuštění předvolební kampaně. V at-

mosféře všeobecné nenávisti establishmentu a mé-
dií vůči nám. Oproti loňskému výsledku z eurovo-
leb jsme počet svých voličů více než zdvojnásobi-
li. Bez marketingu a milionových nákladů. „Pouze“ 
s naší ideou a přesvědčením.

Celkově jsou výsledky parlamentních voleb v ČR 
tragédií v tom smyslu, že o naší zemi budou rozho-
dovat lidé, kteří si svou moc doslova koupili. Zvláš-
tě to platí pro marketingové strany TOP 09 a VV. Je-

jich investice se jim vrátí v podobě moci a stami-
lionových příspěvků ze státního rozpočtu. Přitom 
„nové tváře“ parlamentu reprezentují osoby, které 
se v uplynulých dvaceti letech přímo podílely na tu-
nelování naší země a jejím permanentním zadlužo-
vání. Až budou kalouskovci a „véčkaři“ rozhodovat 
o státních zakázkách, určitě nepřijdou na zmar ani 
jejich štědří mecenáši.

Pro DSSS jsou výsledky voleb dobrým začátkem 

k budování vlastní struktury a především příležitostí 
k regionální a komunální politice po vzoru německé 
NPD či francouzské Front National. Již na podzim 
budeme mít možnost postavit kandidátky v obcích 
a dostat se na radnice. V některých krajích je tato 
šance reálná. Naše hnutí má nemalou podporu ze-
jména u studentů a tzv. prvovoličů. Pracujme s ni-
mi a současně pracujme sami na sobě.

 MARTIN ZBELA

Všechny bývalé parlamentní strany (ČSSD, 
ODS, KDU-ČSL, SZ a KSČM) přišly dohromady 
o podporu a především hlasy 1 869 451 voličů, 
a to oproti minulým parlamentním volbám z roku 
2006. Ano, téměř dva miliony lidí. Z toho dvě par-
lamentní strany (KDU-ČSL a SZ) se do sněmovny 
ani ne dostaly.

Nástup TOP 09 a VV, dvou nových subjektů, 
nám, zdá se, v koalici s ODS připraví politiku ty-
pu „ať vše zaplatí občan“. No, máme se na co tě-
šit. Nárůst daní a všemožných poplatků nás do-
žene do dalších překvapivých voleb za čtyři roky. 
Musíme být trpěliví a přečkat následující volební 
období. Kdo ví, možná se dočkáme i předčasných 
parlamentních voleb. Naložit veškerou zodpověd-
nost na občany je drzost nejhrubšího zrna. Vždyť 
to jsou právě oni, bývalí i současní vládnoucí poli-

tici, kdo jsou především odpovědni za nynější stav 
České republiky.

Ztráta voličské přízně však neplatí pro DSSS, 
právě naopak. Voličská základna se více jak zdvoj-
násobila. V desítkách obcí máme reálnou šanci 
uspět v nadcházejících komunálních volbách. Co 
proti tomu zmůže otravná odrhovačka o neonacis-
mu a rasismu ve stylu „tisíckrát opakovaná lež se 
stává pravdou“. Je jen chabou a ničím nepodlože-
nou špinavou politickou propagandou proti DSSS. 
Proč nekritizují náš politický program, to, na co po-
ukazujeme a co chceme změnit? Nic neříkající kvíle-
ní „jste náckové, jste náckové“ jen hloupým způso-
bem jasně dokazuje, že neexistuje rozumná kritika 
DSSS, ale pouze hysterie a lži. Co to bude příště, 
spiknutí s ufounama?

FRANTIŠEK ŽIGRAI

Vláda, která vznikne z jednání středopravicových 
politických stran, způsobí občanům za pár měsíců 
pěkné vystřízlivění. Voliči, kteří volili TOP 09, VV či 
ODS, budou ve stavu opilce, který v opilecké eufo-
rii něco zvolil, ráno se z toho vyspal a nyní sledu-
je následky svého konání. Dostaví se bolest hlavy, 
nevolnost, zkrátka bolestivá kocovina.

Jmenované strany tzv. rozpočtové odpovědnos-
ti začnou konat. Aby se snížily státní výdaje, tak na 
co musí sáhnout? Jedině na sociální oblast. Nelze 
brát jinde než u plateb zaměstnancům. Na podni-
katelský sektor sáhnout nemohou, protože velko-
kapitál chce peníze vložené do TOP a VV zpět. Ny-
ní se podnikatelé hlásí se svými „dlužními úpisy“ 
na sekretariátech pravicových stran.

Mocí zpitá TOP 09 začne realizovat svůj asociál-
ní program. Školné a platby za banální nemoci. Ju-
línkové, Cikrtové, Šnajdrové slaví svůj triumf. Zdat-
ně jim sekunduje „vrah slovenského zdravotnictví“ 
Zajac, který svými privatizačními reformami tak po-
pudil Slováky, že smetli Dzurindovu vládu. A v Če-
chách? Zajacovy návrhy vynesly TOP 09 na třetí 
místo mezi parlamentními stranami.

Vezměme si za příklad banální chřipku. Je rozdíl, 
kdo jí dostane. Nechci být sociálně demagogický, 
ale když dostane chřipku někdo, kdo dře a vykládá 
například vagony, tak musí ulehnout a plná platba 
za léčbu chřipky při jeho platu je významná polož-
ka. Není tedy pravda, alespoň podle slov pana Za-
jace za souhlasného pokyvování Kalouska, že plat-
ba za chřipku někoho nezruinuje. Jeho rozhodně 
ne, ale člověka práce ano.

Zkrátka už nebude platit, že zdraví si za peníze 
nekoupíš. Díky TOP 09, VV a ODS ano. Splní se je-
jich vize, že zdravotnictví není švédský stůl, ze kte-
rého si každý vezme, co chce. Podle nich se mu-
síme smířit s faktem, že bohatí také jezdí na lepší 
dovolenou, bydlí lépe, jezdí v lepším autě, tak bu-
dou mít také lepší zdravotní péči. První body mo-
hu přijmout, ale poslední bod rozhodně ne. O ži-
votě a smrti pacienta nesmí rozhodovat jeho stav 
konta.

Přece se nechceme dostat na úroveň USA, kde 
70 milionů Američanů nemá zdravotní pojištění… 

Spojené státy jsou pro naši „elitu“ vzorem, ale uni-
ká jim fakt, že prezident Obama se snaží budovat 
sociální stát a v jeho snahách mu brání politické 
kruhy, které by se u nás rekrutovaly z TOP 09. Prá-
vě Obama chce zdravotnictví pro všechny. Pro Ka-
louska by to byl ovšem bolševický nápad…

V jejich kampani jsme slyšeli slova, že mladí 
chtějí vzdělání, ale zároveň po nich chtějí školné. 
I přístup ke vzdělání bude selektivní. Bohatí budou 
mít přístup neomezený, ale mladí ze sociálně sla-
bých vrstev mají smůlu. Jsi nadaný, ale rodiče ne-
mohou platit studia? Tak hybaj na cestáře a vydláž-
díš mi cestu u mé rezidence. Pár nadací milionářů 
nezabezpečí, že každému dítěti se dostane odpo-
vídajícího vzdělání.

Podle novinářů, popletených intelektuálů a tzv. 
kulturní elity lidé tak volili také proto, že nechtěli, 
aby republika šla cestou Řecka. Jenže nikde neby-
lo řečeno, že účetnictví a řecký státní rozpočet fal-
šovala řecká ODS, TOP 09 a řecké VV.

Zaměstnance čeká těžké období, protože veš-
keré zákony se budou dělat na míru zaměstnavate-
lům. Výpovědi bez udání důvodu, neúčelný Záko-
ník práce a zneužívání krize jako prostředku k uta-
hování šroubů v pracovně právních vztazích. Jedi-
ná věc, co mě utěšuje na časech, které nás čekají, 
je, že postiženi budou i ti, co volili stranu cizácké-

ho šlechtice. My to odneseme s nimi, ale my jsme 
voličstvo varovali, protože jsme přesně věděli, co 
nastane.

Když už jsme u našeho volebního výsledku, tak 
se nemáme za co stydět. Všichni se můžeme za 
uplynulou kampaní ohlédnout a spokojeně si říci, 
že jsme udělali maximum. Pracovali jsme do po-
slední chvíle. Ještě den před volbami měl volební 
lídr DSSS Vandas mítink v Kladně, kde vysvětloval 
a přibližoval program DSSS.

Ano, někdo může být zklamán, že čekal víc a že 
až za čtyři roky. Takže pozor! Ano, za čtyři roky zno-
vu, ale připodobněme si to k olympiádě, která je 
také jednou za čtyři roky. Sportovec se pilně při-
pravuje celé čtyři roky, aby přípravu zúročil v jed-
nom jediném závodě v jednom dni. Nemusí pro-
hrát, ale skončí na místě, o kterém si myslí, že mu 
nepatří, že by měl být výš. Ale to ho neodradí od 
další přípravy.

Vždyť jsou proslulé případy olympijských vítězů, 
kteří vyhráli olympiádu, a přitom o čtyři roky dří-
ve nebyli ani na stupních vítězů. Jenže oni se sta-
li olympijskými vítězi právě proto, že předcházející 
olympiáda pro ně byla výzvou, jak být ještě lepší. 
Překonáváním nástrah a překážek se posílili, a pro-
to nakonec stáli na stupni nejvyšším. To mějme na 
paměti, až budeme zahajovat podzimní komunální 
a senátní kampaň.

A poznámku na závěr: Bylo mi ctí a celoživotním 
zážitkem celou kampaň dělat s vámi a těším se sa-
mozřejmě s vámi na další.

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK

Analýza: Skončily marketingové volby. A co dál?

Parlamentní strany ztratily 
podporu občanů. DSSS sílí

Povolební kocovina

(Pokračování ze str. 1)

Ústecký kraj
Města:
Krupka 6,23 % (okres Teplice)
Duchcov 5,65 % (okres Teplice)
Trmice 5,58 % (okres Ústí nad 
Labem)
Bílina 5,58 % (okres Teplice)
Postoloprty 5,02 % (okres Louny)
Litvínov 4,78 % (okres Most)
Varnsdorf 4,36 % (okres Děčín)
Jirkov 4,23 % (okres Chomutov)

Obce:
Všehrdy 14,83 % (okres Chomutov)
Bělušice 12,10 % (okres Most)
Korozkluky 9,17 % (okres Most)
Želenice 9,17 % (okres Most)
Podbořanský Rohozec 8,68 % (okres Louny)
Žerotín 8,65 % (okres Louny)
Břvany 7,57 % (okres Louny)
Hrobčice 7,34 % (okres Teplice)
Nové Sedlo 7,15 % (okres Louny)
Klíny 7,01% (okres Most)

Hostomice 6,65 % (okres Teplice)
Lišany 6,17 % (okres Louny)
Bžany 5,88 % (okres Teplice)
Lukov 5,79 % (okres Teplice)
Chudoslavice 5,71 % (okres Litoměřice)
Toužetín 5,64 % (okres Louny)
Malé Březno 5,60 % (okres Most)
Světec 5,56 % (okres Teplice)
Pětipsy 5,55 % (okres Chomutov)
Černovice 5,43 % (okres Chomutov)
Hora Svatého Šebestiána 5,40 % (okres Chomutov)
Starý Šachov 5,35 % (okres Děčín)
Měrunice 5,26 % (okres Teplice)
Rochov 5,26 % (okres Litoměřice)
Opočno 5,19 % (okres Louny)
Dlažkovice 5,17 % (okres Litoměřice)
Braňany 5,08 % (okres Most)
Srbice 5,06 % (okres Teplice)
Bečov 5,03 % (okres Most)

Absolutní vítězství v obcích
Hvozdec 23,63 % (Jihočeský kraj)
Lesní Jakubov 22,33 % (Vysočina)

Více: www.dsss.cz/volebni-vysledky

DSSS bodovala v obcích a...
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GlosaGlosa

Kdepak, to není titulek z normalizační bro-
žurky o boji s vnitřním nepřítelem, kterou 
u sebe nosil každý správně uvědomě-
lý politruk. To je věta z roku 2010, kterou 

nalezneme ve zdůvodnění „správnosti“ likvidace 
Dělnické strany, z pera ústavních soudců.

Nikoliv náhodou zveřejnil Ústavní soud (ÚS) za-
mítnutí stížnosti Dělnické strany (DS) proti svému 
rozpuštění Nejvyšším správním soudem necelých 
48 hodin po uzavření volebních místností. Informa-
ce sice prošla médii, ale větší humbuk nevzbudila, 
snad již proto, že bylo dávno o všem rozhodnuto. 
Samotný ÚS přiznal, že se návrhem DS na zrušení 
rozsudku nebude vůbec zabývat v obvyklém veřej-
ném přelíčení, ale že ho rovnou zamítne. Své rázné 
rozhodnutí ideologicky odůvodnil na sedmi listech 
papíru. Právě tam najdeme frázi o zaplavování ve-
řejného prostoru jedem. Ale nejen ji.

Dělnická strana podle soudců z ÚS porušila vol-
nou soutěž politických stran. „Touto volnou sou-
těží lze především rozumět soutěž myšlenek, idejí 
a nápadů jak spravovat moderní stát na počátku 
21. století, jak čelit výzvám, které tato doba přináší. 
Nemělo by se tedy jednat o rozeštvávání jednot-
livých skupin obyvatel proti sobě, o adoraci násilí 
či o zaplavování veřejného prostoru jedem. Zlu je 
nutno čelit vždy, bez ohledu na to, v jaké podobě 
přichází,“ vysvětlují ústavní apologeti.

DS zaplavila veřejný prostor jedem tím, že upo-
zorňovala na dvojí metr, brojila proti zvýhodňování 
určitých skupin na úkor většiny, odmítala tzv. po-
zitivní diskriminaci, stavěla se proti propagaci ho-
mosexuality jako „alternativy“ k tradiční rodině. 
Z pohledu soudců však nedokázala „čelit výzvám, 
které tato doba přináší“. Smůla.

I s tou volnou soutěží myšlenek, idejí a nápadů 
byla DS na štíru. Její představitelé v televizi prak-
ticky vůbec nevystupovali, na stránkách novin ne-
prezentovali své myšlenky jako ostatní zástupci 
„legálních“ stran, a konečně ani neusilovali o mi-
lionové dotace lobbyistů a všelijakých podnikate-
lů (např. strany TOP 09 a VV v tomto směru před-
vedly vzornou a svobodnou soutěž!).

Zakázaná dělnická strana také adorovala nási-
lí. Protože vysílala do problémových lokalit své 
ochranné sbory, aby tam její členové rozdávali le-
táky a mluvili s místními. Protože svou přítomností 
upozorňovala na problémy, o kterých se do té do-
by veřejně nemluvilo, nebo nesmělo mluvit. Byla 

zkrátka zlá – právnicky řečeno. Tečka.
DS neuspěla ani se stížností na průběh proce-

su před Nejvyšším správním soudem, který při-
rovnala ke středověkým procesům s čarodějnice-
mi. ÚS takové tvrzení samozřejmě odmítá, pro-
tože zástupci DS přece měli možnost vyjádřit se 
k nezvratným důkazům, s kým tančili na Petrových 
kamenech, proč smilnili v Janově, proč se kama-
rádíčkovali s černým galánem a jeho neonacistic-
kými duchy… Dokonce se to obešlo bez mučení. 

„Navíc celý proces bylo možno veřejně sledovat 
a veškeré relevantní materiály byly publikovány na 
webových stránkách Nejvyššího správního sou-
du,“ dodává ústavní stolice.

Ústavní soudci, které vede bývalý člen KSČ 
a vrcholný politik ČSSD Pavel Rychetský, neopo-
mněli připomenout, že „zpochybňování nezávis-
losti a nestrannosti soudu v této věci, a obecně 
soudnictví vůbec, má částečně své kořeny i v tom, 
že politické strany představují pro své vůdce výtah 
k moci“. V případě DS šlo prý o subjekt „nemocný 
touhou po moci“. Prostě opět zklamala ve srovnání 
s ostatními stranami (ODS, ČSSD, KSČM, TOP 09 
atd., kterým je touha po moci naprosto cizí). „Tato 
‚nemoc‘ způsobila mnohým národům a celým ci-
vilizacím velká neštěs tí. Proto moudří otcové mo-
derních ústav vynalezli systém ,checks and ba-
lances‘, což je jediný způsob, jak čelit této nemoci 

mocných,“ vysvětlují polopaticky ústavní „lékaři“. 
Brzdou systému k zachování jeho rovnováhy ro-
zuměj zákaz „nemocné“ DS.

Na závěr si ústavní senát s předsedou Vojenem 
Güttlerem (bývalým funkcionářem KANu a spolu-
zakladatelem Občanského fóra) a soudkyní Iva-
nou Janů (dříve dlouholetou poslankyní KDU-Č-
SL) posteskl nad způsobem vnímání soudce niko-
li jako reprezentanta soudní moci, ale jako státní-
ho úředníka závislého na momentálním rozmaru 
vládnoucí skupiny. „Příliš dlouho zde trval systém 
vlády jedné strany, kdy i justice této straně patři-
la. Tento způsob vnímání justice přežívá v někte-
rých hlavách dodnes,“ myslí si ÚS.

Aby po každé změně vlády nedocházelo k „vy-
řizování účtů“, což bývá vlastní zemím s defici-
tem demokracie, kde veřejně působí a vládnou 
„zlé“ dělnické strany, jsou veškerá základní prá-
va a svobody pod ochranou soudní moci. Pro-
to Nejvyšší správní soud (v čele s Josefem Ba-
xou, za vlády ČSSD prvním náměstkem ministra 
spravedlnosti, mj. i Pavla Rychetského) v přípa-
dě rozpuštění Dělnické strany z pohledu ÚS tuto 
roli nezávislého a nestranného soudu beze zbyt-
ku naplnil.

Rozpuštění DS se stalo skutečností a v našich 
končinách proti němu není odvolání. Maximál-
ně tak k Evropskému soudu pro lidská práva. 
Možná si tam tu naší morbidní českou pohád-
ku o zaplavování veřejného prostoru jedem vy-
slechnou…

MARTIN ZBELA

Parlamentní volby 2010 skončily podivným 
způsobem, ale bohužel opět tak, že větši-
na občanů této země je v rukou neschop-
ných politiků, kteří se schovávají za dema-

gogická hesla o zadlužování a tzv. „řeckou cestu“, 
což je ovšem stav, který sami způsobili.

Protože republika je v podstatě rozkradená 
a prodaná, není už z čeho brát, a tak si vezme-
me peníze od vás, milí občané, abychom zapla-
tili všechno, co jsme prohospodařili. Vzpomeňte 
na období po roce 1989, kdy všelijací ekonomo-
vé a politici tvrdili, jak se za pár let budeme „odrá-
žet ode dna“ a jak se budeme mít jako v Němec-
ku či ve Švýcarsku.

Je pravda, že oni se tak opravdu mají, zatím-
co většina národa je systematicky okrádána a ži-
je v nejistotě z nejbližší či vzdálené budoucnosti. 
Co nás čeká?

Nic veselého. Především enormní zdražování 
všeho, co člověk potřebuje k životu. Budeme v ru-
kou zaměstnavatelů, kteří nás mohou kdykoliv vy-
hodit bez udání důvodu. Pokud onemocníme, bu-
deme platit neskutečné částky za lékařskou péči. 
Naše důchody jsou velmi nejisté. Pan Nečas krás-
ně hovoří o tom, že se každý občan musí pojistit 

u různých penzijních fondů, nejlépe soukromých, 
a stát pak bude garantovat jen malou část důcho-
du. Jak to dopadne, ví každý dopředu. Budeme 
platit horentní sumy do fondů, které budou zčás-
ti rozkradeny, vytunelovány nebo svojí neschop-
ností zkrachují.

Vyhlídky jsou neradostné a doufejme jenom, 
že ona trojice stran, štědře dotovaná panem Ba-
kalou, brzy zanikne vnitřními rozpory a vlastní ne-
schopností.

Pak se znovu otevře cesta DSSS, která svým 
programem určitě získá daleko více příznivců než 
v letošních volbách. Dělníci a zaměstnanci, je to 
především naše příležitost ozvat se a projevit ne-
souhlas s neustálým zbídačováním většiny oby-
vatelstva.

V našem kraji máme řadu priorit, které by ve 
svých důsledcích měly zlepšit život občanů. Letoš-
ní záplavy opět ukázaly, jak málo se toho pro zlep-
šení situace od minulých povodní vykonalo. Šet-
ří se na nesprávném místě, protože důsledky po-
vodní jsou mnohem dražší než samotná preven-
ce. Je třeba stavět protipovodňové hráze na Odře 
v oblasti Slezské Ostravy a Bohumína. Koryta řek 
i menších toků je třeba vybrat a vyčistit.

Ovzduší v našem kraji, zejména na Ostravsku, 
to je kapitola sama pro sebe. Nová huť, dnes Mit-
tal, chrlí do ovzduší nečistoty jako za dob komu-
nismu. Vlastník, kterému jde jen o zisk, se nestará 
o takové maličkosti, jako je nedýchatelné ovzduší, 
nemoci dýchacího ústrojí dětí a podobně. Státu je 
to v podstatě naprosto lhostejné.

Parkování se dnes řeší především zákazy. Budo-
vat nová parkovací místa není z žádného aspektu 
atraktivní, a tak především víme, kde parkovat ne-
smíme. Tento stav je nutné napravit!

Za úvahu stojí i pomoc mladým párům formou 
sociálního bydlení s příspěvkem státu. Dořešit ko-
nečně peripetie kolem stadionu Baníku Ostrava. 
Zavedení nových oborů na ostravských vysokých 
školách, například studium medicíny, nebo výu-
ka odborníků na VŠB pro stavbu geotermálních 
elektráren.

Taktéž se nabízí alternativa snížení počtu ob-
vodů, kterých dnes máme v Ostravě 23. Před ro-
kem 1989 byl pouze Magistrát města Ostravy a 4 
obvody.

Je toho hodně, co by se dalo zlepšovat, a my to-
mu chceme být nápomocni podle svých sil a mož-
ností. K tomu potřebujeme vaši podporu.

Přijďte mezi nás, vstupte do našich řad a po-
mozte nám budovat lepší svět, než je ten dnešní!

Mgr. VÁCLAV KOMÁREK, 
IVETA MACHOVÁ, Ostrava

Redakce Dělnických listů obdržela před vol-
bami dopis čtenářky, jehož obsah je nato-
lik alarmující, že jsme se rozhodli k jeho 
zveřejnění. Na přání autorky neuvádíme 

její celé jméno, ani název města, kde se osobní 
příběh odehrál.

Vážený pane redaktore,
před volbami máte jistě plné ruce práce, přesto 
jsem se rozhodla Vám napsat pár řádků.

Je mi 38 let a pracuji v ZŠ speciální v … pod 
místní neziskovou organizací jako osobní asistent-
ka, kde se starám o děti s handicapem. Po letoš-
ní zimě jsem si koupila tzv. těžké boty a ozdobi-
la je obyčejným maltézským křížem. Nejsem typ 
na lodičky, a protože jezdím s invalidními vozíky, 
chci mít své nohy hlavně v pevné obuvi. Jenže br-
zo jsem narazila.

Personál školy si mě začal všímat jinak než do-
sud, a dokonce byl na mou osobu zřízen jakýsi 
sledovací tým, který pravidelně informoval ředi-
telku školy o mém jednání. Osobně si myslím, že 
se mé názory nijak neliší od názorů jiných běžných 
lidí. Neříkám Romové, ale cikáni, o sociálních dáv-

kách si myslím své, neuznávám EU ani poslance 
v parlamentu, přistěhovalce a jejich mimořádnou 
brutalitu kriminálních činů…

Vše vyvrcholilo minulý týden, kdy jsem se mu-
sela dostavit ke svému zaměstnavateli s vysvětle-
ním svého chování. Jedna lež střídala druhou. Ře-
ditelkou školy jsem byla nemilosrdně označena za 
přívržence a členku DSSS, neonacistku s rasovými 
výroky směrem k dětem, která se nestydí chodit 
oblečena jako skinhead. Prý hlásám názory DSSS 
a otevřeně je propaguji. Navíc se údajně bojí zve-
řejnit jména zaměstnanců, kteří jí tak ochotně ohlá-
sili vady mého chování, protože nestojí o to, aby je 
členové DSSS přišli fyzicky napadnout! Vzhledem 
k tomu, v jakém zařízení pracuji, jsem byla společ-
ností označena jako nežádoucí!

Podotýkám, že na křivárny tohoto typu jsem již 
docela imunní. Naše rodina má bohaté zkušenosti 
z minulosti, kdy dědu celý život pronásledovali ko-
munisté, kdy otce, který má titul skoro tak dlouhý 
jako jméno, naháněla StB, a který byl posléze vy-
hozen z ČVUT a s rodinou odsunut do pohraničí, 
kde mu šéfoval vyučený sklář – lidový milicionář. 

Mně nebylo umožněno chodit ani do kroužků na 
základní škole, o studiu ani nemluvě.

Vím, že proti lidské hlouposti a zlobě jedinec jen 
těžko může bojovat. Letos jsem nechtěla jít k vol-
bám, ale díky tomu, že tato společnost stále trestá 
lidi kvůli jejich názorům a vrací se závratnými kro-
ky zpět k totalitě, k volbám půjdu a strana DSSS 
dostane můj hlas.

Vážený pane redaktore, přišla jsem o zaměst-
nání s měsíčním příjmem 10 500 Kč hrubého, při-
šla jsem o práci, kterou jsem dělala s láskou a se 
srdcem na dlani, protože pracovat s postiženými 
dětmi není vůbec lehké, a to jak psychicky, tak i fy-
zicky. Přišla jsem o práci díky tomu, že jsem se ne-
zařadila do stáda.

Přestože mám dvě děti, které živím, nepůjdu žá-
dat o sociální dávky a hlavu před tímto režimem 
nikdy neskloním. Přeji Vám mnoho úspěchů u vo-
leb, i když osobně si myslím, že mnoho lidí Vaši 
stranu volit nepůjde právě z důvodu strachu z pří-
padného trestu!

Ráda bych napsala na shledanou v lepších 
 časech. ALICE M.

O zaplavování veřejného prostoru jedem

Jak dál po volbách

Byla jsem označena za nežádoucí, napsala čtenářka

Stamiliony pro cikány
Podpora integrace cikánů stála v roce 

2009 157 milionů. Smát se nebo brečet nad 
hloupostí české vlády? To ať si každý zváží 
sám. V této souvislosti by mě ale zajímalo, 
kolik milionů dostaly jiné, daleko početnější 
menšiny, než je ta cikánská. Obávám se, že 
jen mizivou část.

Zpráva Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny, kterou projednal český kabinet, 
dále informuje, že z evropských fondů prou-
dily k rukám cikánských sdružení a spolků 
další nemalé částky (asi 332 milionů).

Je to věru zvláštní doba. Stačí hulákat 
o rasismu a peníze přitékají v hojném množ-
ství. Stačí se ocitnout po letech bez práce 
a stát ti dá nějaké drobné, zatímco ti parazi-
tující na sociálních dávkách se chechtají 
a vozí si zadek v superbu. Inu, máme, co 
jsme chtěli. Pozitivní diskriminaci a nyní 
i knížete s Kalouskem za zády.

15. června 2010

Bakalova koalice
Nově vznikající koalice občanských lob-

byistů (ODS), totálně opotřebovaných politi-
ků (TOP 09) a veřejných kšeftařů (VV) má 
hodně společného. Kromě vize, jak co nejlé-
pe připravit harmonogram na ještě větší 
odírání občanů, je to jméno movitého 
sponzora. Podnikatel Zdeněk Bakala, jehož 
majetek je odhadován přes miliardu dolarů, 
podpořil tyto politické strany před volbami 
mnohamilionovými částkami.

Ukazuje se, že byznys s kapitány u kormi-
dla typu Bakaly jsou skutečnými vládci čes-
ké politiky. Koupili si vládnoucí elitu a ty nej-
více zkorumpované čas od času umně na-
hrazují tzv. novými tvářemi s dvacetiletou 
politickou praxí. Bakalova koalice se hlásí 
o slovo. Opravdu je tím, co jsme pro tuto 
zemi chtěli? Je však nyní pozdě truchlit, dal-
ší šance bude až za čtyři roky.

7. června 2010

Nizozemí: Více 
svobody, méně islámu

Volební heslo protiislámské Strany pro 
svobodu (PVV) Geerta Wilderse slavilo v Ni-
zozemí úspěch. Po červnových parlament-
ních volbách se holandští „extremisté“ stali 
třetí nejsilnější formací a pravděpodobně 
vstoupí do vlády. Přitom ještě v minulých 
měsících čelil Wilders žalobám a popotaho-
vání po soudech kvůli kritickým výrokům na 
adresu imigrantů. Nizozemci přesto upřed-
nostnili svobodné prostředí a vlastní priori-
ty, ne ty muslimské.

Islám a příliv imigrantů z arabských ze-
mích zatím není v České republice horkým 
tématem. V zemi obráceného rasismu je 
však kritika imigrantů rovněž nepřípustná. 
Lídr DSSS Tomáš Vandas je stíhán za větu 
o „ničivé imigrantské vlně tsunami“ a od 
soudu dokonce dostal podmínku a peněži-
tou pokutu. Problém je v tom, že Holanďané 
jsou na porušování svobody slova a projevu 
zřejmě mnohem citlivější než naši občané, 
z nichž velká část žila ve čtyřicetiletém ko-
munistickém lágru.

Ale zpět do svobodnější země tulipánů. 
Ve více než šestnáctimilionovém Nizozemí 
žije téměř 900 tisíc muslimů. A rozhodně ne-
mají pověst mírumilovné komunity. Holand-
skou veřejnost v minulosti pobouřila vražda 
dokumentaristy Thea van Gogha v roce 
2004 radikálem marockého původu a politi-
ka Pima Fortuyna, k jehož odkazu se Geert 
Wilders hlásí.

Mimochodem právě šéf PVV a europo-
slanec Wilders měl loni v listopadu veřejně 
vystoupit v Praze s přednáškou na téma 
Svoboda projevu a islamizace Evropy. Ne-
vystoupil. „Naši“ politici, jedno jestli praví 
nebo leví, návštěvu holandského politika za-
blokovali s odůvodněním, že jde o xenofo-
ba, kterého naši občané nesmí nikdy slyšet.

MARTIN ZBELA

St ili iká

Tomáš Vandas Tomáš Vandas 
pro Facebookpro Facebook
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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
„Lidé totiž rádi mění vládu v domnění, že si tím 
polepší, a teprve zkušenost je poučí, že si vlastně 
pohoršili.“

Machiavelli (Vladař, 1513)

Kontakty
Plzeňský kraj – Václav Prokůpek, tel: 605 354 030,
e-mail: prokupek2006@volny.cz
Karlovarský kraj – Jiří Froněk, tel: 777 858 015,
e-mail: jiri.fronek@post.cz
Ústecký kraj – Petr Kotáb, tel: 603 206 308, 
e-mail: PetrKotab@seznam.cz
Praha – Jiří Petřivalský, tel: 605 408 413, 
e-mail: ds.praha@europe.com
Liberecký kraj – Jindřich Nestler, tel: 776 177 210,
e-mail: nestler@jizersko.cz
Středočeský kraj – Jiří Štěpánek, tel: 603 427 704, 
e-mail: stepanek-ds@seznam.cz
Jihočeský kraj – Vlastimil Vach, tel: 603 356 309, 
e-mail: dsss-jiznicechy@seznam.cz
Pardubický kraj – Vladimír Jirásek, 
tel: 775 942 085, e-mail: vladjir@seznam.cz
Královéhradecký kraj – Jaroslav Drtina, 
tel: 603 500 501, 
e-mail: DS.Nachod@email.cz
Kraj Vysočina – Ing. Lubomír Odehnal, DiS., 
e-mail: lubomir.o@email.cz
Jihomoravský kraj – Tomáš Málek,
tel: 739 141 186,  e-mail: ds-jhm@email.cz
Moravskoslezský kraj – Iveta Machová, 
tel: 603 945 816
e-mail: ds.moravskoslezsky.kraj@seznam.cz
Olomoucký kraj – Jiří Švehlík, 
tel: 774 548 818, 
e-mail: ds.olomoucky.kraj@seznam.cz
Zlínský kraj – Jiří Dudák, tel: 608 613 572,
e-mail: georgexiv@centrum.cz
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DĚLNICKÁ STRANA
SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI

My, občané České republiky, kteří jsme 
znepokojeni stavem naší země, ztrácejíce 
důvěru v současnou politickou reprezenta-
ci, jež je prolezlá korupcí a honbou za pos-
ty, jsme se z povinnosti k budoucím gene-
racím rozhodli představit široké veřejnos-
ti Dělnickou stranu sociální spravedlnos-
ti (DSSS).

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

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

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

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

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

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

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

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

www.dsss.cz/programova-listina

Programová listina DSSS

PŘIHLÁŠKA

Některá vítězství jsou hanbou
Přečetla jsem si vaše prohlášení k volbám 2010. 

Zcela s vámi souhlasím, že vše chce trpělivost. Bo-
hužel, občané si vůbec neuvědomují, jakou hrůzu si 
zvolili a jakou zbraň a moc dali do rukou tzv. vítě-
zům. Chtějí něco staronového, ale neuvědomují si 
dopady. Ostatně TOP 09 společně s ODS a VV jim 
ještě předvedou neuvěřitelná úsporná opatření, jež 
se především dotknou jejich vlastních životů. Co se 
dá, výše citované strany ještě zašantročí, tj. zbytky, 
které vezmou rodinám s dětmi, seniorům a dalším 
potřebným.

Dle mého názoru se národ prostě nepoučil a opět 
si zvolil cestu „o půlnoci do mlýna s vlastní krví“.  Je 
to jejich rozhodnutí, tudíž musí pocítit ty pekelné ma-
nýry TOP 09 a spol.

My vám zůstáváme s mými přáteli i nadále věrni 
a budeme se řídit instinktem kombinovaným s rozu-
mem. Držte se! Jak jsem již jednou napsala, někte-
rá vítězství jsou hanbou. Seděla jsem ve volební ko-
misi v Praze 10 a při sčítání mi bylo s přibývajícími 
hlasy pro TOP 09 velmi smutno. Naopak mě potěši-
lo 6 hlasů pro DSSS. Obrazně nebyly jediné, ale jed-
ny z prvních.

Stále trvám na občanské neposlušnosti, což je pro 
mě projev vlastenectví, protože se, stejně jako mí přá-
telé, nemohu dívat na zaslepenost národa a na to, co 
se kolem nás děje.  Držte se, vědí o vás a mají vás již 
v podvědomí, to už nikdo nemůže jen tak vymazat.

Všichni se snažili DSSS očernit, manipulovat se 
sestřihy v médiích a spojovat vás zcela záměrně před 
volbami s kauzou Vítkov, ale pořád jste tady, ve ve-
řejném životě a v podvědomí občanů. To již nejde 
změnit.

Kde je vůle, tam jsou i možnosti. Cesta bude dlou-
há, ale věřím v úspěchy a spravedlnost, kterou si ně-
kteří občané tohoto národa představují poněkud 
zkresleně, anebo již zcela rezignovali.

Ale vy jste stále zde a pořád budete. To je můj 
osobní názor. EVA HŮLKOVÁ, Praha

Proč jsem nebyl volit?
Byl jsem rozhodnut dát vám ve volbách svůj hlas. 

Ale v pátek po práci jsme šli na pivo, druhý den jsem 
spal moc dlouho, a tak jsem už to nestihl. Těžko se 
můžu nějak rozumně vymluvit, byla to jen lenost a po-
hodlnost. A opravdu mě to štve. Z té naší pivní party, 
jak jsem potom zjistil, nevolil nikdo. A já mám takový 
divný pocit, že kdybych překonal tu svou lenost, urči-
tě byste měli mnohem více procent. Kolik bylo tako-
vých jako já? Takových, kteří chtěli volit vaši stranu, 
ale pak se na to z pohodlnosti vykašlali.

Kamarád v práci mi říkal, že k volbám nedorazi-
lo přes tři miliony lidí. A utahoval si z nás samých, že 
jsme měli v pátek večer asi moc práce s pitím piva. 
Já moc politice neholduji. Když ty „kravaťáky“ poslou-
chám, vzpomenu si na tátu, který vždycky říkal: „Fotr 
je asi málo třískal, a podívej se, co z nich vyrostlo.“

Abych to aspoň trochu odčinil, vybral jsem od klu-
ků z práce nějakou tu korunu a pošlu vám to. A příště 
k volbám půjdu a budu vás volit.

ANTONÍN SLADKOVSKÝ 
(jeden z 3 147 794 lidí, kteří nešli volit)

Od české vlády a poslanců by člověk očeká-
val, že budou hájit zájmy naší země a obča-
nů. V současnosti se opět bohužel ukazuje, 

že je to spíše zbožné přání než realita. Z řecké kri-
ze je jasněji než kdykoli dříve patrné, že společná 
měna euro je v současné podobě prakticky mrtvý 
projekt. V některých člen-
ských státech začíná pro-
bíhat diskuse o tom, že by 
tam byla obnovena pů-
vodní národní měna. Eu-
roprojekt začíná připomí-
nat hořící dům, ze kterého se někteří snaží zavčas 
uprchnout. Čeští parlamentní politici se nás nao-
pak snaží do tohoto hořícího domu nacpat.

Podle naší vlády není otázkou, zda euro přijme-
me, ale jen kdy ho přijmeme. Jestli si myslíte, že se 
ještě bude v parla-
mentu schvalovat 
přijetí eura, nebo 
že o tom bude vy-
psané referendum, 
tak na to zapomeň-
te. ČR se v meziná-
rodních smlouvách 
prostřednictvím 
vládnoucích stran 
již zavázala, že euro 
přijme. Parlament-
ní politiky zřejmě 
ani na chvíli ne-
napadlo, že pokud 
se nějaká meziná-
rodní smlouva sta-
ne pro ČR zjevně 
nevýhodnou, by-
lo by dobré od ní 
odstoupit. Tímto směrem ale zástupci politických 
stran neuvažují, a tak se jejich představitelé vzác-
ně shodují, že je u nás potřeba euro zavést (různý 
názor mají v podstatě jen na rok přijetí).

Pro ty, co sledují politiku, nebude tato zrada 
českého národa nic nového, přesto člověka pře-
kvapí takto otevřeně sebedestruktivní akt navržený 

proti zájmům naší země. Na poslední krizi je jasně 
vidět důležitost národních měn. Například Polsko, 
kde mají svůj zlotý, v průběhu krize výrazně oslabi-
lo měnu, tím podpořilo export, a krize se tam pro-
to neprojevila v plné síle. Oproti tomu Řecko, Špa-
nělsko a Portugalsko tuto možnost díky euru ne-

měly a teď stojí, nebo 
brzy budou stát před 
krachem. První přišlo 
na řadu Řecko, které 
dlouhodobě falšovalo 
ekonomické statistiky. 

Přesto se státy eurozóny rozhodly pro masivní fi-
nanční pomoc této zemi, a to i přes faktický nesou-
hlas většiny svých obyvatel, kteří logicky nechá-
pou proč, když jsou sami zadluženi, mají platit i ci-
zí dluhy. Největším sponzorem Řecka je Německo 

s půjčkou 2,4 mili-
ardy eur.

S pomocí Řec-
ku nesouhlasí přes 
90 % Němců. Vlád-
ní strana CDU kanc-
léřky Merklové ztra-
tila v zemských vol-
bách v Porýní-Vest-
fálsku 10,2 % opro-
ti volbám minulým. 
Na diskusních fó-
rech probíhají po-
lemiky o tom, jest-
li je Merklová levi-
cová extremistka 
nebo jestli jen ne-
návidí Německo. 
Z tohoto příkladu 
budou pro příště 

vycházet další vlády ve státech eurozóny, a dá se 
tedy předpokládat, že jejich ochota platit cizí dlu-
hy strmě klesne.

Nejvíce se zatím zřejmě cuká Slovensko, kde 
mají euro relativně krátkou dobu. Mají tam krát-
ce před volbami a nikomu se nechce dělat nepo-
pulární krok. Před rokem a půl se k nám někte-

ří Slováci otáčeli s úsměvem, že mají euro dříve 
než my. Dnes už se nesmějí, když místo obvyklé-
ho placení vody, elektřiny a plynu platí de facto 
také řeckou daň.

Existuje však poměrně dobrá šance, že se nám 
přes vlastizrádnou snahu našich vládních politiků 
euro vyhne, a to tak, že celý europrojekt zkrachuje 
dříve, než nás do něj stačí dotlačit. Problémy Řec-
ka nemůže vyřešit jakákoli půjčka. V to, že by Řec-
ko začalo tak výrazně šetřit, že by to mohlo mít vý-
znamný vliv, nikdo nevěří. Po Řecku přijdou na řa-
du Španělsko, Portugalsko, Itálie a Irsko. Státy eu-
rozóny půjčkami Řecku žádný problém nevyřešily. 
EU si tak koupila pár měsíců, maximálně let.

DSSS má na rozdíl od parlamentních stran 
v programu zachování české koruny jako státní-
ho platidla. Dále chceme zabránit dalšímu zadlu-
žování naší země, které zaplatí budoucí generace. 
Je třeba důsledně sledovat výdaje státu a zabrá-
nit nesmyslnému vyhazování státních peněz za 
různé pochybné projekty a granty, vojenské mi-
se v zahraničí a omezit dávky trvale nepracujícím 
obyvatelům.

JIŘÍ PETŘIVALSKÝ

Eurokrach

Pohádka 
o křivohubé 

babičce
Jedna maminka zavolala svoji dceru a povídá: 

„Dnes má babička svátek, nakoupila jsem nějaké 
dobroty, ale sama nemám čas, a tak zajdeš babič-
ce popřát sama.“

„Ano, maminko, ráda to udělám, babičku mám 
moc ráda,“ řekla vnučka. A tak šla a šla, až při-
šla k paneláku, ve kterém babička bydlela. Žila ze 
skromné penze, ale protože byla dost náročná, ne-
byla spokojená.

Poté, co vnučka uvařila kávu, si s babičkou spo-
lečně sedly a vesele si povídaly. Vnučka si babič-
ku prohlížela, ale něco se jí nezdálo. „Babičko, ty 
máš nějakou divnou pusu,“ řekla vnučka, „jako by 
byla trochu nakřivo.“

„Ale děvenko, ani nemluv, to mám za to, že 
jsem si chtěla polepšit,“ řekla babička a začala vy-
pravovat, jak si chtěla polepšit, a proto vstoupi-
la do jedné velké strany. To ještě nevěděla, že se 
té straně také říká „strana křivohubých“, protože 
její členové tak jednak vypadají, a jednak straš-
ně lžou.

„Jelikož jsem již starší, zavolali si mě na poho-
vor a začali se mě vyptávat na to, proč chci vstou-
pit do jejich strany. Já tam vstoupila proto, abych 
si také něco nakradla nebo získala nějaké dobré 
místo za velké peníze, ale to jsem jim nemohla 
říct. Rozhovor se mnou vedl nějaký pan Úhoř, kte-
rý měl neskutečně křivou hubu, pak přišel nějaký 
pan Pocondra, který ji měl ještě křivější a který byl 
kromě toho strašně tlustý a měl velký zadek. A tak 
jsem lhala a lhala.

Seděla tam i jakási krasavice, která se jmenova-
la nějak jako Vajtingerová, a ta mě přesvědčovala, 
že se musím celý život vzdělávat, abych byla tak 
chytrá jako ona. Jeden vysoký pán s obrovským 
nosem mi zase říkal, že ho miluje 160 tisíc Čechů, 
takže před nimi utekl do Bruselu, aby nemusel ře-
šit nějaké byty, že za ty peníze mu to nestojí. Pak 
přicházeli další a další a všichni byli nějak pokřive-
ní. Nakonec jsem byla přijata.

Když jsem přišla domů, podívala jsem se do 
zrcadla a zjistila, že mám hubu křivou až hrůza. 
Zastávám teď ve straně i funkci a hrozně mi ros-
te břicho a zadek. Budu muset začít cvičit. Ale za 
ty výhody, které teď mám, mi to stojí a křivá hu-
ba mi nevadí.“

Mgr. VÁCLAV KOMÁREK
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