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...do domovských států, říkal jsem v předvoleb-
ních projevech s poukazem na problematiku nárůstu 
počtu imigrantů v naší zemi. Při těchto slovech naska-
kuje mnohým pseudointelektuálům husí kůže a za-
čnou omílat cosi o lidských právech a humanitě.

Francie je státem, kde o fungování skutečné 
demokracie, na rozdíl od té české, můžeme jen 
těžko pochybovat. Nyní francouzské úřady zahá-
jily nekompromisní boj proti nelegálnímu přistě-
hovalectví. Nejenže boří cikánské tábory hyzdící 
krásnou francouzskou krajinu, ale rovněž oznámi-

ly, že začnou s deportací bulharských a rumun-
ských cikánů do jejich rodných států. Tedy přes-
ně to, co navrhujeme, abychom zabránili přemě-
ně naší země v jakýsi nekontrolovatelný multi-kul-
ti guláš. A když já prohlásím, že nás zasáhla imig-
rantská vlna tsunami, která nám zde ničí vše krás-
né, vykoleduji si od tohoto zkorumpovaného reži-
mu nepravomocné odsouzení.

Je zajímavé, že všichni čeští humanisté, včetně 
vládních a ústavních činitelů, k ráznému, ale podo-
týkám že správnému, francouzskému řešení mlčí. 
Kde je křik o porušování lidských práv? Kde je vy-
hrožování sankcemi? Jsem zvědav na jejich hla-
sy, až obdobná opatření začne zavádět skutečná 
národní vláda zde. Ale máme po ruce argument. 
Když mohou Francouzi, tak proč ne my?

DĚLNICKÉ LISTY DĚLNICKÉ LISTY DĚLNICKÉ LISTY DĚLNICKÉ LISTY 

Tomáš Vandas
volební lídr DSSS

Dělnická strana sociální spravedlnosti 
(DSSS) kandiduje v říjnových komunálních vol-
bách celkem v 57 obcích a městech. Pod hla-
vičkou dělníků se o mandáty zastupitelů bude 
ucházet kolem 850 kandidátů.

DSSS je tradičně nejsilnější v Ústeckém 
kraji, kde postavila 14 kandidátních listin 
s 238 kandidáty, a v Moravskoslezském kraji, 
kde za ní jde do voleb rekordních 317 kandi-
dátů v sedmnácti obcích a městech.

Do Zastupitelstva hl. města Prahy kandiduje 
celkem 52 dělníků. Plnou kandidátkou se DSSS 
může pochlubit i ve středočeských Neratovi-
cích. Jihočeští dělníci kandidují v Českých Bu-
dějovicích, Táboře a Týně nad Vltavou. V Kar-
lovarském kraji DSSS postavila své lidi např. 
v Chebu či Karlových Varech.

Do senátních voleb, jejichž první kolo se 
uskuteční ve stejném termínu jako volby ko-
munální, tedy 15. a 16. října, vysílá DSSS své-
ho lídra Tomáše Vandase na Mostecku.

DSSS vysílá do boje 
o radnice 850 kandidátů
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KANDIDUJEME NA RADNICE,
VANDAS DO SENÁTU 
ZA MOSTECKO! 

Nová koaliční vláda a její asociální kroky postihnou 
všechny oblasti života občanů. Výsledkem budou ro-
zevírající se nůžky sociálních rozdílů mezi lidmi. So-
ciální rozdělení obyvatelstva bude zřetelnější a rozdí-
ly budou patrnější. Dojde k jakémusi rozdělení spo-
lečnosti podle majetku a příkop mezi oběma skupi-
nami bude velmi hluboký. To samozřejmě bude mít 
velký vliv na klima uvnitř společnosti. Jestliže se dnes 
diskutuje o určitém zhrubnutí společnosti, o vzrůstají-
cím násilí a neúctě k obecně mravním hodnotám, tak 
díky této vládě, která uznává pouze jedince majícího 

peníze, dojde k razantnímu zhoršení všech sociálně 
patologických jevů. Tato nová vláda svými „ozdrav-
nými“ kroky bude společnost rozdělovat, a ne stme-
lovat, jak by bylo potřeba v době celosvětové eko-
nomické krize.

Již od listopadu 1989 se zde v rámci ekonomické 
transformace vede zápas o „charakter kapitalismu“. 
Tvůrci ekonomické reformy a otcové tunelářů Klaus, 
Dlouhý, Ježek, Dyba, Kočárník a Tříska vždy prefe-
rovali kapitalismus tzv. raný, tedy přesně ten, který 
známe z knih Charlese Dickense z poloviny 19. sto-
letí, kdy trh je vládce a každý se musí postarat sám 
o sebe, a když ho systém semele a on se ocitne dole, 
tak to musí vzít jako svůj životní úděl. Tento způsob 
kapitalismu skončil velkou hospodářskou krizí ve tři-
cátých letech 20. století a dnes se drží pouze v USA, 
kde ale dělají první opatrné reformní kroky ke zmír-
nění tohoto druhu kapitalismu.

Pak je zde druhý druh kapitalismu, a to, jak já ho 
nazývám, kapitalismus sociální, který je v současnos-
ti v západní Evropě. Tento typ tržního hospodářství 
se začal vyvíjet po druhé světové válce a prošel si ta-
ké svým bouřlivým vývojem. Je založen na celospo-
lečenské solidaritě a zcela odmítá sobeckost jistých 
sociálních vrstev (hlavně že já mám a ti ostatní mě 
nezajímají). Ale zde pozor! Neplést si to se socialis-
mem či komunismem, jak je to někdy účelově pre-
zentováno. Společnost může být sociálně přívětivá 
i s plným zachováním tržního hospodářství a garan-
cí soukromého vlastnictví.

Ne-
smíme 
z a p o -
m í n a t 
také na to, že 
v š e c h - ny sociální výdobytky 
si museli obyvatelé západní Evropy vystávkovat, 
vydemonstrovat. Nikdo jim nedal nic zadarmo. Tam 
totiž nemají operetní odborové předáky jako u nás, 
kde se svolá celostátní demonstrace odborářů na 

Staroměstské náměstí, tam se rozdají 
čepičky, píšťalky a významná část de-
monstrujících ještě před začátkem zmi-
zí po nákupech nebo k Flekům či Pinka-
sům. U nich se za nezadatelná sociální 
práva bojovalo a bojuje, ale tady se jich 
nadšeně část voličů zbavuje.

Jestliže se všechny deklarované 
kroky koaliční vlády podaří legislativ-
ně uvést v život, tak podstatná část ob-
čanů (mám na mysli oněch 70 procent, 
kteří nedosáhnou na průměrnou mzdu) 
se dostane do existenčních potíží, kva-
lita jejich žití se sníží, protože se budou 
ze všech sil snažit vydělat si na základní 
potřeby. Budou se přepínat, stresovat, 
což bude mít vliv samozřejmě na jejich zdraví a ro-
dinný život, takže stoupne nemocnost a zvýší se roz-
vodovost. Nesmíme také zapomínat na to, že postup-
né snižování životní úrovně a neschopnost zajistit zá-
kladní potřeby bude nutit některé ke zločinnosti. Sa-
mozřejmě ne každého a nikdo také nebude asi krást 
chleba jako Jean Valjean v Bídnících pro své hlado-
vějící děti. Nechci také vzbudit dojem, že zde rozvíjím 
nějakou bolševickou propagandu o hladovějících ne-
zaměstnaných bydlících ve slujích, ale zchudnutí čás-
ti obyvatel a jejich neschopnost vyrovnat se s touto 
situací, protože oni se do ní nedostali vlastní vinou, 
může mít vliv i na kriminalitu.

Toto všechno ale novou „rozpočtově odpověd-

nou“ 
vládu nezajímá. 

Bude dělat vše pro to, aby vráti-
la svým sponzorům všechny investované pro-

středky, takže nebude pracovat pro občany této re-
publiky, ale bude se kupříkladu činit, aby miliardá-
ři Bakalovi vrátila a zhodnotila jeho třicetimilionový 
sponzorský dar pro ODS, VV a TOP 09. Takže Bakala 
si bude sedět ve své švýcarské vile, zatímco vláda ve 
jménu úspor bude brát železničářům režijní průkazky 

a zaměstnancům stravenky.
Uvědomme si, že se již blíží chvíle, kdy se většině 

voličů, kteří volili „spasitele“ z VV či TOP 09, otevřou 
oči a budou se cítit podvedeni a rozčarováni. Proto 
musíme být připraveni tyto lidi oslovovat, přesvěd-
čovat a stát se jejich mluvčími. DSSS dokázala, že 
je schopna oslovit občany a získat je. Jen nesmíme 
polevit v každodenní politické práci a musíme mít na 
paměti, že na světě není nic zadarmo, ale když si ně-
co vybudujeme vlastní prací a nadšením, tak to dílo 
přetrvá věky. Vysvětlujme lidem, že tato vláda jim nic 
nesleví, v ničem nepomůže, ale spíše jim vezme. Co 
si nevybojujeme ve volbách, to mít nebudeme!

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK

Deportujme 
nelegální 

přistěhovalce...

tomasvandas.cz
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Ústecký kraj: Bílina, Hrobčice, Chomutov, Louny, 
Mašťov, Varnsdorf, Kadaň, Litvínov, Neštěmice, 
Černovice, Jirkov, Krupka, Most, Výsluní
Královéhradecký kraj: Vrchlabí
Liberecký kraj: Harrachov
Karlovarský kraj: Habartov, Horní Slavkov, 
Chodov, Kaceřov, Karlovy Vary, Radošov, Nejdek, 
Sokolov, Cheb
Středočeský kraj: Neratovice
Vysočina: Bystřice pod Pernštejnem
Pardubický kraj: Čankovice, Polička, Hrochův 
Týnec, Lipovec, Chrudim, Pardubice
Jihomoravský kraj: Brno
Jihočeský kraj: Tábor, Týn nad Vltavou, České 
Budějovice
Plzeňský kraj: Plzeň
Moravskoslezský kraj: Bohumín, Frýdek-Místek, 
Chotěbuz, Kopřivnice, Mariánské Hory a Hulváky, 
Orlová, Ostrava-město, Ostrava Jih, Ostrava-
Vítkovice, Slezská Ostrava, Moravská Ostrava 
a Přivoz, Český Těšín, Havířov, Karviná, Krnov, 
Opava, Štramberk, Ostrava-Poruba
Hlavní město Praha
Česká republika: 
57 kandidátních listin, 846 kandidátů -red-

Ve kterých obcích 
DSSS kandiduje

VOLBY SE KONAJÍ 

15. A 16. ŘÍJNA

Sociální výdobytky 
se musejí 
vybojovat!
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Členové Dělnické strany sociální spravedlnos-
ti (DSSS) na Moravě měli na konci prázdnin na-
bitý program. V sobotu 21. srpna se uskutečni-
la krajská porada Moravskoslezského kraje v Os-
travě. Hlavním bodem jednání byly nadcházejí-
cí komunální volby. Lídr DSSS Tomáš Vandas 
ve svém vystoupení připomněl odkaz tragické-
ho výročí sovětské okupace a poděkoval všem 
zástupcům místních organizací za jejich aktivi-
tu při sestavování kandidátních listin. Předse-
da krajské organizace Václav Komárek zhodno-
til činnost strany za uplynulé období a nastínil 
volební priority v kraji.

Příjemným zpestřením sobotní porady byla 
přítomnost olympijského vítěze Oty Zaremby, 
nyní již člena DSSS. Ten krátce pozdravil přítom-
né účastníky a za svá slova sklidil velký potlesk. 
Ota Zaremba pak věnoval Tomášovi Vandasovi 
pamětní medaili z olympiády v Moskvě, kde se 
tak nesmazatelně zapsal do dějin českosloven-
ského sportu.

-red-

Místní organizace Dělnické strany sociální 
spravedlnosti (DSSS) v Krupce vítá postoj sta-
rosty našeho města, který nebojácně čelí úto-
kům různých pseudohumanistů v čele s býva-
lým ministrem pro lidská práva a menšiny Mi-
chaelem Kocábem, v souvislosti s „aférou“ roz-
poutanou serverem Romea.cz.

Starosta Milan Puchar v nedávné době v roz-
hovoru pro místní noviny uvedl, že je připraven 
spolupracovat pro blaho města s každým, tedy 
i se zástupci DSSS. Za toto vyjádření se na něj 
snesla ohromná vlna kritiky.

MO DSSS v Krupce již dříve prohlásila, že ví-
tá stanovisko starosty Krupky a že naši kandidá-
ti do městského zastupitelstva jsou připraveni 
hájit zájmy občanů a zajistit bezpečí a pořádek 
v ulicích. Zároveň jsme přislíbili, že podpoříme 
každý krok, který povede ke zlepšení současné 
neutěšené situace ve městě. Je naprosto lhos-
tejné, zda s kvalitním nápadem přijde zastupitel 
za ODS, DSSS či jakoukoli jinou stranu. Dobrá 
práce pro město musí být pro každého zvolené-
ho funkcionáře povinností.

ANNA HOLEŠINSKÁ
předsedkyně MO DSSS Krupka

Letos 28. července uplynulo třicet let od slav-
ného vítězství vzpěrače Oty Zaremby, člena Děl-
nické strany sociální spravedlnosti (DSSS), na 
moskevské olympiádě v roce 1980. Jeho triumf 
byl naprosto nečekaný, ale o to víc úžasnější.

Bohužel ho potkal osud opomíjeného šampi-
óna, který se za svoji reprezentaci rodné země 
dočkal naprostého nezájmu ze strany součas-
ného režimu. Aby neskončil úplně bez prostřed-
ků, musel dokonce prodat svoji zlatou olympij-
skou medaili. Celá dlouhá léta nikoho Ota Za-
remba nezajímal, až nyní, kdy se kriticky vyjád-
řil k tomu, co se v této zemi dnes děje a rozho-
dl se vstoupit do řad DSSS, stal se terčem kriti-
ky a výhrůžek.

Jménem dělnické strany přejeme panu Za-
rembovi hlavně pevné zdraví a věříme, že dal-
ší výročí oslavíme společně v úplně jiné pozici 
a na jiné úrovni. Redakce DL

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) 
podala pro nadcházející komunální volby kan-
didátní listiny v 57 obcích a městech. Jedním 
z měst s plně obsazenou kandidátní listinou je 
také severočeský Jirkov.

A jaký je náš volební plán pro toto město? Jak 
uvedl volební lídr Vít Klimeš, jedním z nejdůleži-
tějších bodů je audit sociálních dávek, a to i těch 
mimořádných, včetně monitorování příjemců. 
Není možné, aby si pro peníze pracujících jezdi-
li příjemci dávek ověšeni zlatými řetězy a v mer-
cedesech. Také rodiče dětí, které nechodí do ZŠ, 
o dávky musí logicky přijít. Navíc prosazujeme 
personální změny na sociálním odboru, jelikož 
ten je v současném složení už dlouhá léta a vede 
k privilegování určitých skupin obyvatel.

Úřední dny na městském úřadě chceme roz-
šířit ze současných dvou na čtyři v týdnu. Další 
reorganizací struktur MÚ hodláme ušetřit 10 % 
současných výdajů a ty dát nezaměstnaným, kte-
ří vykonávají pro město tzv. „veřejnou službu“, 
což je sbírání odpadků a další manuální práce. 
Nyní je příspěvek k sociálním dávkám za 30 ho-
din vykonané služby 553 korun. DSSS požaduje 
navýšení pracovních hodin na 50 a s tím moti-
vační zvýšení příspěvku na 1 000 korun.

DSSS chce v Jirkově také více zasahovat do 

bytového fondu. Ten v současnosti spravuje 
společnost Z Real. Bohužel v některých vcho-
dech na sídlišti Vinařice, kde nepřizpůsobivé 
obyvatelstvo rozmlátilo poštovní schránky, kte-
ré zde byly od postavení panelového domu, ne-
byla obnovena možnost přijímat poštu. Již něko-
lik let tak občané, kteří si na své náklady neudě-
lali schránku novou, dohledávají své dopisy po 
poličkách ve vchodě či po sousedech.

A na závěr náš volební „trhák“, totiž posta-
vení nové cyklostezky a stezky pro pěší vedou-
cí podél koryta podkrušnohorského přivaděče, 
kde je dnes rozbahněná cesta, po které ovšem 
denně chodí stovky lidí. Tu chceme vybudovat 
po Červený Hrádek a v případě zájmu zastupi-
telů a občanů Vysoké Pece až do této obce. Na 
stavbu se pokusíme získat dotace, nicméně i v 
případě neúspěchu se tohoto díla nevzdáváme. 
Naspořit na něj hodláme stoprocentním zvýše-
ním všech pokut za přestupky, které město vy-
bere. Stezku tak zaplatí nepřizpůsobiví, zlodě-
ji a výtržníci. Tyto finanční prostředky chceme 
vymáhat, pokud nebude ze strany viníků snaha 
sjednat jinou možnost splácení či trestu (např. 
práce pro město), i exekučně.

DSSS – MÁ VOLBA PRO JIRKOV!
MO DSSS Jirkov

V nedávných dnech médii proběhla zpráva 
o výrazném zlepšení situace na sídlišti Janov 
ohledně kriminality. Kdo by si ovšem myslel, že 
se jedná o dobrou zprávu, ten se velice plete. 
Zveřejněny byly totiž počty kriminálních delik-
tů v této lokalitě.

Městská policie v části Litvínova známé jako 
Janov eviduje za první polovinu letošního roku 
neuvěřitelných 3 000 prohřešků. S touto infor-
mací přišlo jedno soukromé mostecké rádio. To 
je přes 16 případů denně. Přitom vedení měs-
ta i bývalí vládní představitelé státu se snaží lidi 
ujišťovat, že se situace na sídlišti výrazně zlepši-

la. Avšak fakt, že každou hodinu a půl mě na síd-
lišti někdo okrade, přepadne či zmlátí, mi ovšem 
moc přívětivě nezní.

Další smutnou skutečností je to, že pouze 
zlomek případů byl vyřešen. Ze 3 000 jich by-
lo pouze 196 prokázáno jako přestupky a 171 
jako trestné činy. Uvedená čísla jsou důkazem 
toho, že sídliště Janov je, přes všechna ujišťo-
vání v médiích z úst představitelů státu o zlep-
šování situace, stále velmi nebezpečným mís-
tem, kterému by se měl běžný občan obloukem 
vyhnout.

JAN MRÁZEK

Dělníci z Krupky: Jsme 
připraveni hájit zájmy občanů!

Olympionik 
před 30 lety triumfoval

Volební plán DSSS pro Jirkov
Zlepšuje se situace v Janově?

Ota Zaremba Ota Zaremba 
sklidil potlesk sklidil potlesk 

v Ostravěv Ostravě
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GlosaGlosa

Když letos v únoru Nejvyšší správní soud v Br-
ně rozpustil Dělnickou stranu, jedním z jeho 
argumentů byla činnost Ochranných sborů 
DS. Plno řečí o tom, jak jsme nebezpeční, že 

naše monitorovací hlídky složené ze studentů a učňů 
ohrožují demokracii a další nesmysly. Pozornost stá-
tu, tedy policie a soudců, byla upřena na nás, proto-
že zlu se přece musí předcházet. Obdobnou písnič-
ku zpívali před časem i komunisté, když na veřejnos-
ti kroutili krkem domnělým nepřátelům státu, aby tak 
skryly své skutečné zločiny.

Zatímco DS byla s velkým humbukem zakázána 
(triumf demokracie a svobody), zcela mimo zájem 
médií, BIS, protiextremistického oddělení policie atd. 
se jedna bezpečnostní agentura pečlivě připravovala 
na převzetí moci v České republice. Její šéf a majitel 
Vít Bárta to napsal počátkem roku ve firemním bulle-
tinu ABL dostatečně srozumitelně: „Jsem mezi poli-
tiky a snažím se získávat státní zakázky...“ Srozumi-
telné i pro děti, ne však pro ministerstvo vnitra, plně 
vytíženého bojem proti nebezpečným samolepkám 
a tetování adolescentů.

Svá slova Bárta naplnil během několika měsíců. 
Za pár melounů lze přece v naší zemi urvat ledacos, 
třeba i ministerské posty. Jeho strana Věci veřejné 
s televizním maskotem Johnem šla v preferencích 
prudce nahoru, jak už to před každými volbami bývá 
s přicházející „nadějí“. VV ve svém tažení ke státním 
zakázkám dokonce napodobila zakázanou DS, když 
ABL vyslala do ulic jakési monitorovací hlídky. Bez 
povšimnutí Peciny, Komorouse a všech rytířů demo-
kracie a odchovanců StB.

Investice do virtuálního subjektu se panu Bártovi 
vyplatila. Tzv. véčkaři vstoupili do parlamentu a inva-
ze pracovníků ABL do vysokých státních funkcí přišla 
takřka okamžitě. Na své si přišli všichni, včetně usmě-
vavých hostesek. Státní zakázky pomalu a jistě padají 
lidem z ABL do klína, není dne, kdy bychom se nedo-
zvěděli něco nového o této soukromé firmě a raketo-
vém vzestupu jejích manažerů.

Přesto se vlastně vůbec nic neděje. Že také na trhu 
bezpečnostních agentur existuje konkurence a snad 
i nějaká pravidla hospodářské soutěže? K čertu s tím, 
to přece nemusí nikoho zajímat. Na veřejnou korupci 
si médii zpitomělá veřejnost již stejně zvykla. Návrhu 
na rozpuštění strany VV, trojského koně firmy ABL, se 
také zřejmě nedočkáme, ledaže by chtěl ministr vnitra 
John spáchat harakiri. Přitom právě tato strana vytvo-
řila nebezpečný precedens, jenž je se skutečnou de-
mokracií naprosto neslučitelný. Tedy pokud nemá jít 
o frašku a pouhé veřejné kšeftování s mocí.

Moralizování správních soudců z Brna (stále je 
slyším!) po vynesení rozsudku smrti pro Dělnickou 
stranu, o nebezpečí zneužití moci politickou stranou, 
mělo životnost jen pár týdnů, jestli ji někdy vůbec 

mělo.
Správní soud zákazem 

DS a jejím faktickým vyřa-
zením z voleb rezignoval 
na svou apolitičnost a ny-
ní je součástí politické hry 
a kšeftů veřejných. Dnes 
můžeme právnickým ka-
pacitám klidně házet na 
hlavu stále nové a nové 
argumenty, které popírají 
jejich slova o hodnotách 
demokracie a svobodné 
soutěže. Třeba se Baxo-
vé a Šimíčkové konečně 
probudí… Pochybuji. Spí-
še se dočkáme toho, že 
budovu správního soudu 
obsadí uniformovaní hoši 
z ABL. Další státní zakázka 
navíc – k ochraně demo-
kracie, coby vděčné ždí-
mačky peněz.

MARTIN ZBELA

Současná vláda tzv. rozpočtové kázně svou po-
sedlost po finančním zohlednění čehokoliv 
přenáší i do ekologie.

Ministr životního prostředí Pavel Drobil 
z ODS je ministrem tohoto resortu z nouze. Původ-
ně měl zastávat post ministra průmyslu a hospodář-
ství, ale ten obdržel jeho stranický kolega Kocourek. 
Je všeobecně známé, že Drobil o post ministra prů-
myslu velice stál, a tak i v resortu životního prostře-
dí nezapře člověka, kterému je průmysl velice blíz-
ký. Když se ho novináři ptali, jak se dívá na globální 
oteplování, tak řekl, že o tom moc nečetl a když, tak 
několik knih Václava Klause. V tisku také vyšla foto-
grafie, na které prezident přijímá ministra Drobila, kte-
rý je v hlubokém předklonu a po skončení jednání si 
pan prezident liboval, jaká to byla příjemná a přínos-
ná debata s novým panem ministrem.

Nepatřím mezi bezvýhradné zastánce Klausových 
tezí o ekologii, ale také nepatřím mezi příznivce, kte-
ré vede bývalý americký viceprezident Al Gore. Mys-
lím si, že pravda je někde uprostřed. Životní prostře-
dí se samozřejmě zhoršuje vlivem činnosti člověka, 
ale na druhou stranu změny klimatu se mnohdy dě-
jí díky přirozeným přírodním změnám, přicházejícím 
v pravidelných staletých či tisíciletých periodách. Ne-
ní správný žádný extrémní přístup k ekologii – ani 
ten přísně zelený, dogmatický, ale ani ten, který ne-
respektuje přírodu a považuje ji za služku lidským zá-
jmům.

Ministr Drobil vystoupil s úvodním prohlášením, 
že chce přírodu otevřít lidem. Také tím, že chce dosta-
vět a rozšířit atomové elektrárny Temelín a Dukovany, 

se řadí mezi „zvláštní“ ministry životního prostředí. Co 
se týče atomových elektráren, v tom bych problém 
neviděl, protože při ubývání fosilních paliv prostě po-
třebujeme atomovou energii. Strašení Černobylem je 
omleté klišé, protože dnešní atomové elektrárny fun-
gují na jiných bezpečnostních standardech. Ve vyspě-
lé západní Evropě slouží jaderné elektrárny mnohem 
starší než české. Temelín je tématem pro regionální 
hornorakouskou vládu, 
která si v Čechách platí 
pochybné organizace ty-
pu Jihočeské matky.

Co mě ale na novém 
ministrovi udivilo, až vy-
děsilo, byla jeho věta, 
že otevře přírodu lidem. 
Kdyby to řekl skutečný 
ekolog, tak bych se to-
ho nebál, ale když toto 
řekne člověk celoživotně 
spjatý s průmyslem, tak 
to v jednom hrkne. Je mi 
úplně jasné, jak si pan 
ministr Drobil představu-
je ono „otevírání přírody 
lidem“. Vše bude podřízeno ne lidem jako turistům, 
ale podnikatelským záměrům.

V praxi to bude znamenat: Chcete vykácet pás le-
sa v chráněné oblasti na sjezdovku? Žádný problém, 
otevíráme přírodu lidem! Pořádat závody čtyřkolek 
v lese či povolit jejich běžný provoz v polesí? Žád-
ný problém, otevíráme přírodu lidem! Motorové člu-

ny na vodních plochách? Žádný problém, otevíráme 
přírodu lidem! Nepovolit budování nových chráně-
ných národních parků? Nepovolit, otevíráme příro-
du lidem!

Tato příprava na drancování přírody se děje v za-
krývacím hávu, že se má lidem umožnit vstupovat 
do přírody a tím jim zprostředkovat její krásu. Omyl! 
Hlavním cílem je naplnění kapes vlekařů, hospod-
ských, lesních těžebních společností či starostů, kte-
ří raději zničí řeku, jen aby tam mohl být kemp a kot-
viště pro vodáky a tak bychom mohli pokračovat. 
I podporou staveb dálničních přivaděčů se velice pří-

znivě nahrává tzv. betono-
vé lobby.

Ano, v ochraně životní-
ho prostředí musíme znát 
míru, nesmíme podléhat 
tlakům ekologických fa-
natiků, kteří by nás chtě-
li vrátit k loučím a ke ko-
lovratu, ale také nesmí-
me v zájmu budoucnos-
ti ustupovat úzkým pod-
nikatelským zájmům a li-
bůstkám. Přece nezničíme 
les, aby se tam mohli pro-
hánět podnikatelé na čtyř-
kolkách…

Přírodu musíme ucho-
vat pro příští generace a nesmíme připustit, aby se 
z jejích krás těšila hrstka vyvolených, řídící se hes-
lem – „Po nás potopa“. Když to zjednoduším, tak ja-
ký to může být ministr životního prostředí, když si 
ho pochvaluje i prezident Klaus, který může směle 
prohlašovat: „Slyším-li slovo ekologie, sahám po 
 revolveru“. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK

Z Německa v minulých dnech přišla optimis-
tická zpráva, tedy alespoň pro naše ekono-
my. Tzv. index německého podnikatelského 
klimatu podle institutu Ifo se v červenci zvý-

šil na 106,2 bodů a zcela prý překonal očekávání. Ně-
mecká ekonomika jde silně vpřed a na našem trhu 
panuje dobrá nálada. Krizové roky totiž podle finanč-
níků jasně ukázaly závislost české ekonomiky na ně-
meckém hospodářství. Pro národ postižený hospo-
dářskou a průmyslovou impotencí je to vskutku po-
těšující informace.

Optimisticky dopadly i tzv. stresové testy evrop-
ských bank. Celkem 91 bank z dvaceti zemí EU pro-
šlo jakousi prověrkou. Testy však byly podle kritiků 

nastaveny účelově příliš měkce, aby v případě nega-
tivních výsledků střadatelé nepropadli panice. Takže 
nakonec dopadly paradoxně dobře i ty nejzadluženěj-
ší bankovní domy z Maďarska a Řecka.

Tvůrci eurotestu prý ani neakceptovali riziko stát-
ních bankrotů. V praxi přitom právě Řecko zbankro-
tovalo, když si muselo letos na jaře všude možně vy-
půjčit na další provoz. Otázkou tedy zůstává, k čemu 
takové eurotesty vlastně jsou. Možná k radosti našin-
ců, protože matky „českých“ bank v testu samozřej-
mě rovněž uspěly. S malým dodatkem na okraji, že 
bude potřeba v nejbližší budoucnosti napumpovat 
do bank, i těch německých, další peníze z kapes da-
ňových poplatníků bez rozdílu hranic.

Celý tento bankovní kolotoč má společného jme-
novatele – Evropskou centrální banku (ECB). Instituci, 
která dnes ve velkém tiskne eura a nakupuje na trhu 
dluhopisy států eurozóny. Děje se tak v každé době, 
kdy politici nemají z čeho brát, a tak si peníze jedno-
duše nechají vytisknout. Nyní prostřednictvím údajně 
nezávislé ECB. Skvělé podmínky pro budoucí super 
euro-inflaci. Že postihne i Německo, na kterém jsme 
tak závislí, je asi jen detail.

Podle ECB je bankrot jakékoliv evropské země ne-
myslitelný. Je jasné proč. Kde nic není, ani smrt ne-
bere. Proto je mnohem lepší udržet si veřejné míně-
ní v jakémsi optimistickém sebeklamu, protože jedi-
ně v takovém prostředí je možné si nadále půjčovat 
další a další peníze nekryté prací ani majetkem. Že se 
tím finanční katastrofa pouze účelově oddaluje, musí 
být jasné i naprostému laikovi.

JAN SALAVA

Š
okující zjištění přináší nejnovější kniha roz-
hovorů s představiteli ODS a ČSSD, konkrét-
ně s Vlastimilem Tlustým a Zdeňkem Škroma-
chem. Publikace Ladislava Heneka, editora Hos-

podářských novin, se jmenuje Zajdeme na blahobyt 
nebo chudobu. Na tomto závěru se oba politici v pod-
statě shodli. A nejen na tom.

Například současně odhalili svoji slabost, když při-
znali, že jejich skutečné názory se liší od těch veřej-
ných. V čem konkrétně? Například v otázce nebezpečí 
islámu, politické korektnosti, svazování svobody ob-
čanů neprůhledným právním systémem atd. Skoro 
to vypadá, jako by Škromach s Tlustým „kopali“ za 
Dělnickou stranu. Má to však jeden podstatný háček 

– oni prý nemohou své skutečné názory prezentovat 
veřejně. Důvodem je strach.

„Mezi politiky není k takovým veřejným vystoupe-
ním vůle, protože reakce tvůrců veřejného mínění je 
nevyzpytatelná a může znamenat politickou likvida-
ci,“ říká Škromach, věrný to maskot všech předvoleb-
ních show ČSSD, na kterých se pravidelně objevuje 
s plyšovým medvědem. Občanský demokrat Tlustý 
odpověděl obdobně, pouze připustil i likvidaci fyzic-
kou. Podle politiků je na čase hájit hodnoty západní 
civilizace před rozpínavostí islámu. Problém však oba 
pánové vidí v tom, že politické strany řídí Velký bratr, 
který prostřednictvím médií a značných financí ovliv-
ňuje stát k obrazu svému.

Tlustý i Škromach shodně potvrdili, že v tzv. de-
mokracii vlastně vládnou elity, prostřednictvím medi-
okracie si dokážou zajistit volební úspěch a svůj vliv 
uplatňují tím, že si strany jednoduše kupují. Vodopád 
upřímnosti obou pánů graduje tím, když opět najdou 
společnou řeč v tom, že mezi pravicí a levicí není již 
v dnešní době většího rozdílu a že západní civiliza-
ci hrozí zánik kvůli politické korektnosti, bezideovos-
ti, falešnému rovnostářství a v neposlední řadě níz-
ké porodnosti…

Je vidět, že je na tom naše společnost už hodně 
špatně. Škromach s Tlustým jsou tragickými posta-
vami z mnoha dalších figurek polistopadového reži-
mu, které se drží u moci přetvářkou. Svou licoměr-
nost omlouvají strachem z likvidace. Dokonce to při-
znali. Současně je to však také poučení pro nás. Děl-
nická strana sociální spravedlnosti (DSSS) má o další 
důvod více ke své expanzi proti „bezmocnosti“ moc-
ných, kterou reprezentují Škromach, Tlustý a další 
prázdné masky se smrtí na jazyku pro náš národ a na-
še děti. MARTIN KNĚŽICKÝ

Správní soud pro demokracii. 
Demokracie pro ABL

Příroda ve stínu peněz

Dobré zprávy na míru, realita na štíru

Škromach s Tlustým myslí 
jako DS, ale bojí se likvidace

Pohádky o žhářích
Letos na jaře se rozpoutala hysterie. V Opavě 

byl zaznamenán žhářský útok na cikánskou rodi-
nu. Po kauze Vítkov tak média dostala nový a to-
lik potřebný náboj, a roztočila se spirála obviňo-
vání z rasismu, xenofobie a netolerance většino-
vé společnosti. Reportéři přinášeli „zaručená“ 
svědectví a „důkazy“ o nezpochybnitelném rasis-
mu.

Nyní, po měsících vyšetřování, je vše jinak. 
Oznamovatel útoku, jakýsi Karel Giňa, si podle 
policie vše vymyslel a zápalné láhve zinscenoval, 
aby vzniklo podezření z rasově motivovaného 
útoku na jeho rodinu. Viník byl náležitě potres-
tán: byla mu uložena pokuta (zřejmě směšně níz-
ká) v rámci přestupkového řízení.

Jsme tedy svědky vymyšlené pohádky z úst 
cikánského podvodníka, který záměrně tímto 
sdělením vyvolával nesnášenlivost mezi občany. 
Je smutné, když mu podle platných zákonů žád-
ný jiný postih nehrozí. Doufám však, že tento pří-
pad bude exemplárním zejména pro ukřičené 
pseudohumanisty a cikánofily, kteří mají plná ús-
ta rasismu naší společnosti vůči menšinám. Kaž-
dý z nich ať si nejdříve zamete před vlastním pra-
hem. Špíny je tam až dost. 1. září 2010

Miliony korun v peci
Ministerstvo zdravotnictví nechalo spálit de-

setitisíce vakcín proti prasečí chřipce, které zů-
staly ladem. V peci tak skončilo v přepočtu zhru-
ba přes třicet milionů korun.

Pamatujete? Není to zase tak dávno, co se 
v souvislosti s prasečí chřipkou rozpoutala do-
slova hysterie. Hovořilo se o nové pandemii 
a globální hrozbě, neustále se zdůrazňoval počet 
mrtvých v jednotlivých zemích. Přesně se tak ko-
pírovala situace s předcházející chřipkou, která 
se nazývala ptačí.

Uběhlo několik měsíců a je klid. Tak jak se 
chřipka objevila, tak zase zmizela. Nenápadně. 
Co však po ní zůstalo, to jsou zbytečné vakcíny, 
které nikdo nechtěl. Lidé naštěs tí nejsou tak hlou-
pí, aby ze sebe udělali pokusného králíka a ne-
chali se očkovat látkou, kterou nikdo pořádně 
nevyzkoušel a neznáme její vedlejší účinky.

Když jsem na začátku prasečí mánie varoval, 
že jde o vymyšlený strategický tah farmaceutic-
kých společností, mohl to někdo považovat za 
neodpovědné bagatelizování problému. Nyní se 
však ukazuje, kdo vydělal a kdo prodělal. Prodě-
laly naivní vlády jednotlivých států (v našem pří-
padě ta Fischerova plná „odborníků“) a vydělaly 
farmaceutické firmy. Nemyslím si však, že je to 
naposledy a podle mého názoru se bude tato si-
tuace opakovat. Strach lidí je dobrý byznys. A tak 
příště bude třeba chřipka myší či holubí. Kdo ví. 

30. srpna 2010

426 749 kontra 500 500
K 31. 5. 2010 Ředitelství služby cizinecké poli-

cie MV ČR evidovalo v České republice 426 749 
cizinců, a to se opravdu nejedná o turisty. Z toho 
má 184 724 cizinců u nás trvalý pobyt a 242 025 
cizinců některý z typů dlouhodobých pobytů nad 
90 dnů.

Pokud má cizinec ten problém, že musí domů 
a pracovní povolení se mu stále nedaří získat, ne-
ní nic jednoduššího než si zažádat o živnostenský 
list. Získat „živnosťák“ je mnohem jednodušší 
než získat pracovní povolení. Jak jinak si lze vy-
světlit, že pouze čtvrtina cizinců odvádí daně? 
A kolik je v této zemi nelegálních imigrantů, kteří 
se nechávají zaměstnávat na bazaru jako zboží, 
můžeme jen odhadovat. Pokud se takový cizinec 
živí prací, i když třeba nelegálně, dá se to nějak 
pochopit, ale kolik jich ke svým penězům přichá-
zí všemožnými cestičkami, jen ne prací? Ano, 
mám na mysli organizovaný a i zcela individuální 
zločin.

Jedinou výhodou naší země je ten fakt, že pro 
mnohé imigranty ještě nejsme natolik ekonomic-
ky zajímaví, aby nás „obšťastnili“ svou přítom-
ností. Naštěs tí nás těsně minou a namíří si to 
třeba do Belgie, kde už se imigranti nevešli ani do 
azylových domů a museli být ubytováváni v ho-
telech se vším komfortem včetně lékařské péče. 
A ti, na které se nedostalo, zůstali na ulici. Imig-
ranti ovšem nelenili, zažalovali belgickou vládu 
a ta musí dle rozhodnutí soudu platit za osobu na 
den až 500 eur, aby mohla být azylantům poskyt-
nuta střecha nad hlavou.

Nyní si to populisticky shrneme. K 31. květnu 
letošního roku jsme tu měli 426 749 cizinců a po-
čet nezaměstnaných v červnu taktéž letošního 
roku byl 500 500. A opět populisticky se táži. Byla 
by v naší zemi půlmilionová nezaměstnanost, 
kdyby zde nebylo více jak čtyři sta tisíc cizinců?

FRANTIŠEK ŽIGRAI

P hádk žháří h

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
„Nejtišší slova to jsou, jež přinášejí bouři. Myšlenky, 
jež se blíží na nohách holubiččích, řídí svět.“

Friedrich Nietzsche

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
Jihomoravský kraj – Tomáš Málek,
tel: 739 141 186,  e-mail: ds-jhm@email.cz
Moravskoslezský kraj – Iveta Machová, 
tel: 603 945 816
e-mail: ds.moravskoslezsky.kraj@seznam.cz
Olomoucký kraj – Jiří Švehlík, 
tel: 774 548 818, 
e-mail: ds.olomoucky.kraj@seznam.cz
Zlínský kraj – Jiří Dudák, tel: 608 613 572,
e-mail: georgexiv@centrum.cz

Příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rodné číslo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa bydliště (včetně PSČ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon (e-mail):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Povolání (příp. škola):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Přihlašuji se za člena Dělnické strany sociální spravedlnosti.
Souhlasím s programovou Listinou DSSS a stanovami. 

Slibuji, že budu dbát o dobré jméno strany u veřejnosti.“

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS),
 Ciolkovského 853, 161 00 Praha 6 (info@dsss.cz)
Příloha: průkazová fotografie (maximálně 1 rok stará)

DĚLNICKÁ STRANA
SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI

My, občané České republiky, kteří jsme 
znepokojeni stavem naší země, ztrácejíce 
důvěru v současnou politickou reprezenta-
ci, jež je prolezlá korupcí a honbou za posty, 
jsme se z povinnosti k budoucím generacím 
rozhodli představit široké veřejnosti Dělnic-
kou stranu sociální spravedlnosti (DSSS).

Dělnická strana sociální spravedlnosti je 
strana národně orientovaná. V rámci Evrop-
ské unie podporujeme spolupráci obdob-
ných subjektů.

Naším posláním je hájit zájmy pracujících 
občanů, studentů a učňů, stejně tak podpo-
rovat seniory, matky s dětmi a vznik tradič-
ních rodin. Přistěhovalectví nepovažujeme 
za alternativu zajištění natality národa.

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

společnost na principech sociální sprave-
dlnosti pro všechny občany našeho stá-
tu, a to bez rozdílu rasy, věku a pohlaví.

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

Hlásíme se k českému a moravskému 
patriotismu a tradicionalismu našeho náro-
da. Odsuzujeme totalitní ideologie 20. sto-
letí, zejména nacismus a komunismus.

DSSS pokračuje v boji za naši nezávislost 
na byrokracii Evropské unie, přísnou politi-
ku proti imigrantům a opravdovou svobo-
du slova.

Ve skutečné demokracii nesmí existovat 
trest za názor. V opravdové demokracii jsou 
politické procesy řešeny na půdě parlamen-
tu, ne na půdě soudu.

www.dsss.cz/programova-listina

Programová listina DSSS

PŘIHLÁŠKA

Už toho mám dost! Říkat a psát, co si mys-
lím? Proč? V dnešní době to v módě stejně 
není a ještě na sebe zbytečně přitáhnu po-

zornost „pomahačů a ochránců“ s celou tou pe-
cinomašinérií z pražské kachlíkárny. Zkrátka a na 
rovinu: je to o hubu! Zbytečný risk. A tak jsem se 
tedy rozhodl, že své názory 
a myšlení podřídím politic-
ké korektnosti. Od teď…

A schválně to hned vy-
zkoušíme v praxi. Téma? 
Aktuálně třeba homosexuá-
lové. Tak za prvé, už samot-
né označení této sexuální 
minority (i když?) ostatními 
homofoby je kontroverzní. 
Snad lépe by znělo „hete-
rosexuálové“, samozřejmě 
stejnopohlavní. Homosexu-
ály vymažeme z nekorektní-
ho slovníku všech poblouz-
nivců, mezi něž jsem pat-
řil. Tím pádem už nebude 
ani koho urážet a osočovat 
z úchyláctví. Šmahem vy-
mýtíme kontroverzi (rozu-
měj myšlení na hraně) a or-
wellovsky přepíšeme smy-
sl slov, samozřejmě ve pro-
spěch politické korektnosti. 
Děti ve školách se pak snáze 
naučí chápat naší povinnou 
sexuální výchovu. Slovy po-
liticky korektní spisovatelky 
Báry Nesvadbové se děti ko-
nečně dozví, že se psovi ne-
musí líbit jenom pes, podob-
ně jako klukovi jenom holka. 
Roli maminky převezme po-
liticky korektní stát, nástup-
ce nekorektní, diskriminač-
ní rodiny.

Další horké téma – is-
lám. Přestože má křesťan-
ská víra se ukázala jako ne-
korektní a tmářská, ve spo-
jení s muslimskou kulturou 

tvoří dokonalou symbiózu lidskosti v Evropě. Tak-
že jsem pro mešity, pro co nejvyšší minarety, ať 
těm nekorektním štváčům z kostelů pořádně vy-
třeme zrak. Náboženství musí jít s dobou, a islám 
je „in“. Muslimové tvoří nemalou část migrace do 
Evropy a tím se již dostáváme k třetímu tématu 

– rasismu.
Evropská, dosud neko-

rektně a odpudivě bílá spo-
lečnost se postupem doby 
ukázala jako přežitek nená-
vistných nacionálních stá-
tečků na starém kontinentu. 
Žijeme korektně bez hranic. 
S multikulti láskou k bližní-
mu, stejnosti v posteli, pes-
trosti na ulici. Běda tomu, 
kdo to nechápe!

A konečně čtvrté téma 
– stranická příslušnost. Je 
pochopitelné, že v rasistic-
ké, nacistické, šovinistické, 
homofobní DSSS již nemo-
hu dále působit. Snad mi To-
máš Hitler odpustí. Musím si 
rychle najít nějakou politicky 
korektní stranu, kde udělám 
rychlou kariéru. Je ale jas-
né, že bez korektního kapi-
tálu mi jen tak pšenka nepo-
kvete. Takže to vezmu okli-
kou, nejlépe přes nějakou 
politicky korektní bezpeč-
nostní agenturu.

Na závěr malé doporu-
čení všem volně myslícím 
a nekorektně uvažujícím je-
dincům. Přidejte se k nám! 
Váš svět už nebude černobí-
lý, to mi věřte. Budete spo-
kojeni a dočkáte se uznání, 
možná i povýšení v zaměst-
nání. Jenom o jedno vás 
prosím: Neříkejte příliš na-
hlas, že jsem vám to pora-
dil já…

MARTIN KNĚŽICKÝ

Budu 
politicky 
korektní

…ale již dlouho se aktivně zajímám o politi-
ku a je mi zle z toho, co vše se dozvídám. Mafi-
áni v parlamentu typu Kalousek, Schwarzenberg 
a John by nejraději rozprodali celou drahou vlast 
do rukou bohatých podnikatelů a obyčejným li-
dem sebrali i to málo, co ještě mají. Proto se ptám. 
Proč lidé těmto nestíhatelným zločincům stále vě-
ří? Proč zcela záměrně volí někoho, o kom ví, že 
vytuneluje republiku, že kvůli němu budou třít bí-
du s nouzí, že kvůli němu nebudou mít nárok na 
základní potřeby a svobody?

Je mi 15, ale už teď vím, že můj politický názor 
je mezi tisíci jinými jediný zdravý a rozumný: Vo-
lit DSSS! Nechci, abychom já a tisíce dalších mu-
seli být kvůli vládnoucí garnituře stíháni za náro-
dovectví, lásku k vlasti, opoziční názory. Až budu 
vydělávat, nechci, aby můj plat šel na podporu 
nepřizpůsobivých, pro které je díky jejich lenosti 
nejlepší křičet o rasismu, nepracovat, krást, ohro-
žovat slušné české občany a pobírat od státu so-
ciální dávky, na jejichž vydávání by stejně ani ne-
měli mít nárok.

Nechci, aby mé děti chodily do školy, kde je 
budou učitelé vzdělávat v tom, jak je špatné ná-
rodovectví a jak je důležitá pozitivní diskrimina-

ce, aby jim vyprávěli lži o tom, že kdysi, než ji naši 
skvělí politici zničili, existovala jakási špatná Děl-
nická strana plná zlých nacionalistů, neonacistů 
a rasistů.

Nechci, aby moje děti byly zasaženy trendem 
braní drog, požívání alkoholu a pasivity. A nechci, 
abych se já dřel do roztrhání těla a abych z toho 
v konečném výsledku nic neměl. Odmítám tako-
vou budoucnost! Proto jsem potěšen tím, že mám 
spoustu stejně starých kamarádů, kteří můj názor 
sdílí. A už se těším, že k příštím volbám půjdu i já 
a dám svůj hlas DSSS.

Nejen obyčejní lidé, ale i mládež stojí za vámi 
a vaší pravdou. Lidem již jistě brzy dojde, jaké zrů-
dy si zvolili, a komu mají dát příště hlas. A proto se 
nedejte a vydržte! Držíme vám palce!

D.S.

Jak ušetřit miliony 
či miliardy

V roce 1997 jsem byl služebně v Berlíně, kde 
jsem měl možnost seznámit se s fungováním ve-
řejné správy, tedy státní správy a samosprávy. Zde 
se nabízí analogie přímo s Ostravou (320 000 oby-
vatel), protože město Berlín se svými 4,5 miliony 
obyvatel mělo taktéž 23 městských obvodů, které 
poté snížilo na 10.

Tento návrh, tj. snížení městských obvodů, jsem 
přednesl na setkání Zastupitelstva města Ostravy 
a žádal jsem o vyčíslení úspor, které finanční odbor 
následně vypracoval a došel k částce přes 150 mi-
lionů ročně. Můj návrh na snížení počtu obvodů 
neprošel 2 hlasy (tajné hlasování).

V současné době by byly úspory minimál-
ně dvojnásobné, jelikož se zvýšily platy staros-
tů a místostarostů, přičemž vzrostl i počet mís-
tostarostů, a rovněž odměny členům zastupitel-
stva. V neposlední řadě došlo také k enormnímu 
nárůstu úředníků.

Kromě toho se nabízí i alternativa snížení počtu 
zastupitelů (dle zákona o obcích), který je na maxi-
mální hranici. Toto se týká i úředníků. I zde se mo-
hou hledat další finanční úspory: refundace mzdy, 
jízdné, ošacení, apod. Mimo to existují další pre-
bendy jako dozorčí rady, představenstva a komi-
se, kde jsou taktéž značné odměny.

Obcí v ČR je necelých 7 000. Kolik je obcí, kde 
je maximální počet zastupitelů, nevím, ale jsem 
přesvědčen, že ve větších městech to takto fun-
guje (Praha, Brno, Plzeň, atd.).

Teď mají zastupitelé možnost to změnit, a to na 
zasedání zastupitelstva, kde se zastupitelé sejdou 
2–3 krát před komunálními volbami 2010. Takto 
ušetřené peníze se poté mohou použít pro blaho 
obce (města či vesnice).

Mgr. VÁCLAV KOMÁREK, Ostrava

Je mi 15 let,…

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), kte-
rá každoročně vynakládá mnohamilionové část-
ky na vlastní zcela nesmyslnou propagaci a dal-
ší zbytečnosti, přišla s nápadem hodným kocour-
kovských radních. Pacienti prý mají v rámci úspor 
přepírat a znovu používat již použité obvazy. Pe-
něz je totiž málo a šetřit se musí. Rada pojišťovny 
zní: „Obvaz prostě vyperte, žehličku si nastavte na 
90 stupňů a přežehlete ho. Pak ho můžete znovu 
použít.“ Bravo!

Po přečtení výše uvedeného doporučení by se 
mnoho z nás s chutí zasmálo „povedenému“ vtipu. 
Bohužel ale o žert opravdu nejde, jedná se o sku-
tečný fakt. Lékařská péče, tak jak je známá ze zao-
stalých zemí, se pod taktovkou největší zdravotní 
pojišťovny v České republice přenáší i k nám. Prý 
to jinak ani nejde. Na zdravotním pojištění se údaj-
ně nevybere tolik peněz, aby byla Ústavou garan-
tovaná bezplatná lékařská péče na úrovni odpoví-
dající vyspělé zemi poskytnuta každému. Na zby-
tečnou propagaci a platy nejvyšších představite-
lů a mnohdy zbytečných úředníků jmenované po-
jišťovny, nehorázné odměny členů dozorčí rady či 
údržbu honosných paláců se však korunky pokaž-
dé najdou. Zdá se mi, že je někde něco špatně.

Mnoho občanů se již setkalo při návštěvě své-
ho lékaře s tím, že jim nemohl poskytnout určité 
ošetření, vyšetření nebo léky, protože již překročil 
limit určený zdravotní pojišťovnou. Někteří pacien-
ti tak musí čekat do dalšího měsíce a mnohdy i ro-
ku. Snad se časem nedostaneme k tomu, že bu-
de zdravotní péče pro běžného občana na úrovni 
doby kamenné…

PETR KOTÁB

Lékařská péče 
po česku
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