
Dělnická strana sociální 
spravedlnosti (DSSS) v březnu 
spustila volební server www.
nebruselu.dsss.cz k eurovol-
bám, které nás čekají ve dnech 
23. a 24. května. Oficiální zahá-
jení předvolební kampaně se 
uskutečnilo v sobotu 22. března 

v Praze na Jungmannově náměstí, symbolicky po-
blíž Evropského domu.

Zde se představili čelní kandidáti DSSS v če-
le s lídrem Tomášem Vandasem, přednesli svoje 
politické vize i volební program, s jakým jde naše 
strana do letošních euro voleb. „Povinností národ-
ní opozice je prosazovat národní zájmy na půdě 
Evropského parlamentu. Náš hlas musí být sly-

šet. Nesmíme dopustit dosavadní praxi, kdy by-
li do Bruselu zvoleni zasloužilí funkcionáři zko-
rumpovaných stran, kteří si pouze namastili kap-
sy a pro naše občany neudělali zhola nic,“ uvedl 
lídr kandidátky DSSS Vandas.  Přijďte i vy v závě-
ru května podpořit kandidáty, kteří v Bruselu hod-
lají hájit české zájmy. Více informací na serveru 
www.nebruselu.dsss.cz.

DSSS spustila volební server k eurovolbám

Blíží se konec volebního období stávajících 
europoslanců, za jejichž pětiletého půso-
bení se hospodářská a sociální situace 

v EU zhoršila natolik, že v rámci celé unie má-
me více jak 26 mil. lidí bez práce (dle oficiálních 
statistik, v reálu bude toto číslo vyšší), neustále 
roste počet mladých lidí, kteří nenacházejí pra-
covní uplatnění po absolvování škol, a také lidé 
po padesátce se stávají jaksi nezaměstnatelný-
mi (ačkoli věk odchodu do důchodu se neustá-
le zvyšuje). Přes tuto situaci, v mnoha zemích 
naprosto zoufalou, nás soudruzi z Bruselu den-
nodenně zatvrzele přesvědčují, že nemáme do-
statek pracovních sil a potřebujeme nové a no-
vé imigranty, zejména z muslimských zemí. Ti-

to lidé pro nás nejsou žádným intelektuálním 
a kulturním přínosem, ba naopak jsou z 90 % 
neintegrovatelní do evropské společnosti, ne-
boť jejich způsob života se diametrálně odlišu-
je od toho našeho. Pak vzniká konflikt. Jedinou 
odpovědí, kterou dávají státy a unie původním 
Evropanům, pokud se začnou bránit, jsou žvás-
ty o růstu rasismu, neonacismu a xenofobie. To, 
co by tedy měla EU a jednotlivé členské státy 
řešit, neřeší. Představitelé EU i národních vlád 
žijí naprosto odtrženi od problémů svých obča-
nů a jejich názory, až na světlé výjimky je neza-
jímají. Oni problémy, které částečně sami způ-
sobili, řešit neumí a nechtějí.

To, v čem jsou skutečně dobří, je vymýšle-

ní hloupých nápadů, které lidem ztrpčují živo-
ty, okrádají je o drahocenný čas a postupem 
času nenápadně a plíživě ukrajují z jejich práv 
a svobod. Pojďme se na některé z nich podívat:

ESM (Evropský stabilizační mechanismus) 
je v podstatě ručení všech za všechny v rám-
ci eurozóny. Všichni do něj musí povinně platit 
(ČR při přijetí eura cca 350mld. Kč), a to kdyko-
li a v částce, v jaké si určí nikým nevolení byro-
kraté. Z něj se potom poskytuje pomoc jednotli-
vým problémovým zemím, které by se správně 
měly nechat zbankrotovat. To by ale znamena-
lo, že společná měna byla od počátku chybným 
projektem, kterým také byla, neboť šlo o projekt 
politický, nikoli ekonomický.

Omezení přístupu k internetu. Evropská ko-
mise předložila návrh regulace, která umožní 
poskytovatelům internetu účtovat si poplat-
ky za tzv. specializované služby, které nejsou 
nikde definované. Pokud by tento návrh pro-
šel, vedlo by to k rozdělení internetu na dva 
pruhy, z nichž pouze rychlý pruh by si mohly 
dovolit bohaté korporace a bohatí jedinci. Po-
skytovatelé internetu by také mohli svým uži-
vatelům blokovat jejich činnost na internetu, 
a to bez jakéhokoli soudního povolení nebo 
dozoru. Pokud by tato regulace prošla, došlo 
by k omezením základních práv každého obča-
na EU, a to zejména práva na informace, prá-
va na svobodu projevu, myšlení, bádání a dal-

ších zá- kladních 
práv, a ta- ké k omeze-
ní inovace. Je proto třeba zachovat neut-
ralitu sítě a svobodný internet, aby každý ob-
čan Unie mohl efektivně uplatňovat svá práva 
a svobody, a aby internet zůstal místem roz-
voje a inovace.

Semínkové nařízení neboli nařízení o pro-
dukci rozmnožovacího materiálu rostlin vzbudi-
lo oprávněné obavy napříč celou Evropou, ze-
jména mezi drobnými pěstiteli, malozemědělci 
a zahrádkáři a jejich zájmovými organizacemi. 
Komise se tímto nařízením snaží nejen o ome-
zení až likvidaci biodiverzity, ale také o likvidaci 
všech malopěstitelů, na které uvaluje povinnos-
ti registrace jimi pěstovaných semen a podává-
ní hlášení, a de facto staví pěstování jiných než 
registrovaných odrůd mimo zákon. Toto naří-
zení také fakticky znamená likvidaci drobných 
šlechtitelských firem. Toto vše je samozřejmě 
v zájmu velkých agrokorporací, které již dnes 
pěstují standardní registrované odrůdy ve vel-
kém a zvýšené nároky na administrativu si mo-
hou dovolit.

Transatlantická dohoda o volném obchodu 
EU-USA (TAFTA) by měla vytvořit největší zó-
nu volného obchodu na světě. Má však několik 
velkých „ALE“. Jednání mezi představiteli USA 
a EU jsou tajná a již tato tajemnost budí velké 
podezření. Za tuto dohodu mohutně lobují vel-
ké americké korporace z oblasti biotechnologií 
(GMO) a farmakologie, potravinářské giganty 
ad. obří skupiny okolo americké obchodní ko-
mory. Mezi největší výhrady k této smlouvě 
patří obavy o zamoření Evropy GM plodina-
mi, kterými již byly zamořeny USA, ohrožení 
digitálních práv a odstranění některých „uži-
tečných“ evropských regulací, které v USA již 
dávno padly. Kritici se také obávají, že dojde 
k postupnému uchvácení evropského prosto-
ru velkými bezskrupulózními korporacemi, 
které budou prosazovat své zájmy bez ohledu 
na občany, národní vlády a životní prostředí.
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Falešní 
obránci 
koruny

V rámci nadcházející předvolební kam-
paně do Evropského parlamentu se 
zřejmě setkáme s nejedním parado-

xem, kdy všelijací nositelé hesel a názo-
rů obratem a bez studu změní své postoje 
o sto osmdesát stupňů. Takovým příkladem 
je i současná Občanská demokratická strana 
(ODS), která nyní prosazuje heslo „Žádné eu-
ro, silná koruna“.

Natolik mi ještě slouží paměť, abych si 
uvědomil, že od roku 2006, kdy se vlády na 
sedm let ujala ODS, byla právě tato strana 
hnacím motorem našeho evropského zapo-
jování do „hlavního proudu“, pod vedením 
Mirka Topolánka prosadila přijetí Lisabon-
ské smlouvy, která zapříčinila oslabení naší 
pozice v EU, a svým huráevropanstvím nás 
postavila do pozice fackovacího panáka, se 
kterým si Brusel dělá co chce podle své ná-
lady. A to nehovořím o letech předcházejí-
cích, o tom, že přihlášku do unie podala vlá-
da Václava Klause.

Bývalá vládní strana se však ocitla v po-
zici balancující na hraně zvolení do Posla-
necké sněmovny, a tak nyní jako záchranný 
kruh vytáhla i boj za českou korunu. Mimo-
chodem, důležitost zachování koruny jako 
národní měny prosazuje Dělnická strana so-
ciální spravedlnosti (DSSS) od počátku na-
šeho vstupu do unie. V této souvislosti bude 
v následujících dnech zahájena i petiční akce 
„Euro v ČR nechceme“, v níž budeme apelo-
vat na občany, aby svým podpisem odmít-
li nezodpovědné koketování vládních a par-
lamentních politiků s evropským federalis-
mem.

Je na občanech této země, aby falešné 
obránce národních zájmů prokoukli. Dá se 
totiž předpokládat, že se jich postupem času 
vynoří více a budou slibovat a slibovat. Ale 
to už také známe, ne?

Mgr. TOMÁŠ VANDAS, předseda DSSS

DĚLNICKÉ LISTY DĚLNICKÉ LISTY DĚLNICKÉ LISTY DĚLNICKÉ LISTY 

(Pokračování na str. 2)

Najdete 
na netu
Dělnické listy
delnickelisty.cz
Program DSSS
dsss.cz/program
Dělnická mládež
delnickamladez.cz
Osobní stránky
tomasvandas.cz

Pomalu, ale jistě si „bohužel“ zvykáme na to, že Evropská unie na nás chrlí obrovské 
množství právních předpisů, kterými se snaží zregulovat nám každičkou část našich 
životů. Některé nápady nám přijdou spíše úsměvné, jako např. zakřivení banánů či 
okurek, dětské frkačky nebo regulace záchodových mís, některé návrhy však mohou 
mít vliv na naše životy, zdraví a svobody daleko fatálnější, než by se na první pohled 
mohlo zdát. Takovým příkladem může být zákaz klasických žárovek 
– některé typy nových žárovek jsou jedovaté a navíc vydávají 
nepřirozené světlo a lidé si často stěžují na bolesti hlavy, 
poruchy soustředění a závratě.

Nežijeme EUforií

Volte
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V Duchcově pořádala 
protest místní DSSS

V sobotu 29. března pořádala v Duchco-
vě místní organizace Dělnické strany 
sociální spravedlnosti (DSSS) protest-

ní shromáždění s následným pochodem uli-
cemi města. „Protest je namířen proti občan-
skému sdružení Konexe, které si stejně jako 
loni bezdůvodně blokuje duchcovské ulice. 
Akci jsme zároveň spojili i s protestem pro-
ti nepřiměřeně nízkým trestům pro cikánské 
útočníky z Duchcova,“ řekl ve svém projevu 
předseda duchcovské DSSS Jindřich Svo-
boda.

Protestu se zúčastnilo na dvě stovky ob-
čanů, celá akce proběhla bez konfliktů a po-
licie, která byla jako již tradičně v silném za-
stoupení, nemusela nijak zasahovat.

Tiskové centrum DSSS Sever

Evropský kongres za účasti DM řekl ano Evropě, ne EU
Za zvuku bubnů byl o uplynulém víkendu 

pompézně zahájen v Kirchheimu v ně-
mecké spolkové zemi Durynsko jedno-

denní kongres „Vize Evropa“ při účasti zástup-
ců stran a hnutí z mnoha evropských zemí. 
Mezi takovými řečníky jako byl europoslanec 
Nick Griffin z British National Party nebo vo-
lební lídr NPD k letošním volbám Udo Voigt 
mohl také promluvit jako reprezentant Děl-
nické mládeže její předseda Erik Lamprecht.

Mezinárodní účast byla opravdu hojná. 
Z pozvaných organizací nakonec nemohli 
přijet pouze zástupci řeckého Zlatého úsvi-
tu, kteří se potýkají se silnými represemi ve 
vlastní zemi a představitelé Pravého sektoru 
z Ukrajiny, kteří bohužel nedostali víza nut-
ná pro pobyt v Německu. Naopak nechybě-
li představitelé národních stran ze Švédska, 
Dánska a Švýcarska, zástupci studentských 
hnutí v Itálii – Blocco Studentesco, ve Vlám-
sku – Nationalistische Studentenvereniging 
(NSV) a také skandinávský Nordisk Ungdom. 
Daleko to už neměli představitelé Europäis-
che Aktion, Identitäre Bewegung Deutsch-
land a samotní pořádající Junge Nationalde-
mokraten (JN). Shrnuto tedy zastoupení mě-
la Česká republika, Německo, Velká Británie, 
Itálie, Belgie, Švédsko, Dánsko, Švýcarsko, 
ale také Chorvatsko a Lichtenštejnsko.

My jsme však, podobně jako naprostá 
většina delegací, přijeli na místo už s jed-
nodenním předstihem. Mohli jsme se tak 
v klidu ubytovat přímo v místě konání, což 
byl jakýsi komplex zahrnující hotel, restau-
raci i dvoupatrový sál, kde se měl odehrát 
samotný kongres. Včasného příjezdu jsme 

využili také k seznámení se s nejrůznějšími 
funkcionáři zúčastněných organizací. Nejprve 
nás vřele přivítali pořadatelé z JN, během ve-
čera jsme ale také stihli promluvit s Nickem 
Griffinem a dobře jsme si porozuměli napří-
klad s italskými Blocco Studentesco, přičemž 
jsme si slíbili, že se nyní nevidíme naposledy. 
Z upevnění pospolitosti evropských naciona-
listů však, jak doufáme, nebudeme mít pro-
spěch pouze my samotní, nýbrž i ostatní se 
nyní mohou těšit, jaké ovoce navázané spo-
lupráce přinesou, a kdo všechno v příštích 
měsících navštíví Českou republiku.

Sobotní jednání začalo již dopoledne, pro-
tože program byl opravdu bohatý. Na úvod 
všechny přítomné přivítal předseda JN Andy 
Knape, který zdůraznil, že konání tohoto kon-

gresu v době kampaní k evropským volbám 
je díl do mlýna evropské obrody a každý ze 
zúčastněných může kongresu využít v rám-
ci své kampaně k tomu, aby v Bruselu byly 
slyšet konečně i požadavky evropských ná-
rodů a ne jen vysokých finančníků jako dopo-
sud. Následně dostali postupně slovo všichni 
řečníci a představitelé zúčastněných subjek-
tů. Někteří prostoru využili k prezentaci toho, 
jakým způsobem funguje jejich organizace, 
jiní zase bilancovali politický a morální stav 
Evropy a burcovali pro společný boj za Ev-
ropu svobodných národů. Erik Lamprecht, 
řečník za české nacionalisty, se snažil sklou-
bit obě varianty, když mluvil o tom, že „prá-
vě evropská pospolitost se stala hlavním ry-
sem a zbraní nacionalismu 21. století,“ a na 

závěr nechal přehrát videosestřihy z aktivit 
Dělnické mládeže.

Mezi projevy a hudebními vystoupení se 
také dostalo na několik přestávek, během kte-
rých bylo dostatek času na jídlo i rozhovory 
mezi různorodými návštěvníky. Každá orga-
nizace také měla na místě svůj infostánek, 
kde byly k dostání její materiály. Na závěr sa-
mé akce proběhla ještě tlumočená panelová 
diskuze, při které se všichni zúčastnění shod-
li na společném politickém postupu v době 
poroby evropských národů a destrukci jejich 
kulturních zásad. Evropští nacionalisté jasně 
deklarovali svůj postoj, který lze jednoduše 
vystihnout: Říkáme ano Evropě, ale ne Ev-
ropské unii!

EVROPA – MLÁDEŽ – REVOLUCE

DSSS iniciuje petici: Euro v ČR nechceme!
Letošní volby do Evropského parlamen-

tu budou především jakýmsi referen-
dem o budoucí měně naší země. Čes-

ká vláda už zavádí bezprostřední příprav-
ná opatření pro zavedení nové měny, mezi 
které patří například umělé znehodnocování 
koruny. Pokud nyní lidé znovu upřednostní 
zaběhnuté strany, euro nás nemine.

Toto vše ale Dělnická strana sociální 
spravedlnosti odmítá. Pevně prosazuje-
me zachování české koruny jako měny na-
ší země. Jedině národní měna je schop-
na indikovat kvalitu práce volených poli-

tiků a ekonomů, jejichž práce se zodpoví-
dá právě oněm politikům, potažmo obča-
nům. S jednotnou měnou bychom ztratili 
nejen další symbol svrchovanosti naší ze-
mě, ale také alespoň částečnou moc ovliv-
ňovat tuzemskou cenovou politiku. Tato 
pravomoc se s příchodem eura oddálí od 
konkrétního Čecha, Moravana či Slezana 
znovu dále.

Tyto skutečnosti nás dovedly do situace, 
kdy jsme se rozhodli iniciovat petici pod ná-
zvem „Euro v ČR nechceme“, jejímž smys-
lem je vytvořit tlak na vládu ČR, aby vzala na 

vědomí fakt, že k přijetí eura existuje živo-
taschopnější alternativa – zachování české 
koruny jako měny České republiky.

Podepsané petiční archy zasílejte Petiční-
mu výboru DSSS, k rukám předsedy DSSS 
Mgr. Tomáše Vandase na adresu: Dělnická 
strana sociální spravedlnosti, Ciolkovského 
853, P.O.BOX 3, 161 00 Praha 6.

Petici budete moci také podepsat ve 
vybraných městech, kde budou umís-
těny petiční stánky. O podrobnos-
tech budeme informovat na stránkách 
www.dsss.cz.

Jednotlivé vlády činí tato dohoda odpovědný-
mi za uvalení jakýchkoli regulací, včetně před-
pisů z oblasti zdraví, bezpečnosti a životního 
prostředí, a umožňuje korporacím tyto vlády 
žalovat u soukromých tribunálů. S podobný-
mi arbitrážemi, v nichž musela ČR vyplatit kor-
poracím miliardy korun, máme již své boha-
té zkušenosti.

Toto jsou pouze některé nejzásadnější a nej-
problémovější aktivity EU, s kterými zásadně 
nesouhlasíme. Proto je třeba bedlivě sledo-
vat to, co činí námi zvolení zástupci, klást jim 
otázky, žádat vysvětlení a plnění jejich předvo-
lební slibů. Pokud své sliby neplní, je třeba je 
po zásluze odměnit nezvolením. V nadcházejí-
cích volbách do Evropského parlamentu půjde 
o víc, než si možná mnozí myslí – půjde o bu-
doucí podobu našeho kontinentu.

Mgr. SVĚTLANA DVORSKÁ

Nežijeme 
EUforií

(Dokončení ze str. 1)
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Imigranti jsou nebezpečím pro naši budoucnost
Tak už je to tady! 

První útoky ná-
jezdníků na náš 
kontinent začaly. 

Na španělsko-marockou 
hranici obklopující auto-
nomní severoafrické úze-
mí Melilla zaútočilo na 500 
afrických uprchlíků a stov-
ce z nich se podařilo šest 
metrů vysoké hraniční zábrany překonat. Na 
pohraniční policii zaútočili kameny a hole-
mi. Stovce se podařilo prorazit ostnaté dráty 
a plot. Před nedávnem se o totéž pokusili jiní 
imigranti, ale zde rychle reagovala španělská 
Civilní garda, která na útočníky pálila gumový-
mi projektily a 15 z nich při tom zemřelo. Vy-
volalo to sice pobouření u „pokrokové veřej-
nosti“, ale španělské ozbrojené síly udělaly to 
jediné, co musely – bránit vlastní území před 
útočníky a mnohdy i zakuklenými teroristy.

Bylo opravdu jen otázkou času, kdy po-
tencionální imigranti vymění pasivní žádosti 
o azyl za násilí. Ano, už dnes tito ekonomičtí 

běženci vědí, že v Evropě mají pátou kolonu, 
která je jim nakloněna. Tato pátá a zrádcov-
ská kolona se dělí na dvě části. Jedna část se 
rekrutuje z pomatených intelektuálů, nezisko-
vek a kolaborantských eurofilních politiků, pro 
něž zvrácená idea multi-kulti je středobodem 
jejich konání. Druhou častí jsou zde již used-
lí migranti, především muslimského vyznání, 
kteří se zpupně roztahují v západoevropských 
městech a nepokrytě vyhrožují Evropanům.

Modelovou ukázkou toho, jak se jim ustu-
puje, je hlavní město Belgie Brusel, kde radni-
ce odmítla postavit na hlavní náměstí vánoč-
ní stromek, symbol křesťanských vánoc, aby 
se „nepopudila muslimská komunita“. V ně-
kterých vídeňských okresech učitelé nevyklá-
dají dětem o vánocích, protože většina dětí 
ve třídě spíše ctí ramadán či svátek Buddho-
va pupíka.

Ano, imigranti přitvrdili, protože vědí, že 
mají zastání. Čím více jim budeme ustupovat, 
tak si to nebudou vysvětlovat jako naší vstříc-
nost, ale jako slabost, kterou musí ještě více 
využít. Dobrou zprávou je, že alespoň Švýca-

ři si uvědomili nebezpečí neřízené imigrace 
a v referendu odmítli příliv přistěhovalců. Je 
to příklad hodný k následování.

Musíme si uvědomit, že nesmíme v otázce 
imigrantů úplně podléhat ekonomickým as-
pektům, abychom kvůli ziskům, které se tvo-
ří nízkými platy imigrantů, připustili nějakou 
benevolenci. Můžeme zaslechnout nářky na 
to, kdo by za ně pracoval. Ale to si dovolím 
upozornit, že v republice je 600 tisíc českých 
a moravských nezaměstnaných, kteří by mohli 
z většiny nahradit ekonomické migranty.

Možnost nekontrolovatelné imigrace musí-
me vnímat jako stěžejní problém evropského 
kontinentu. Evropa není jen v obležení masy 
ekonomických běženců, ale také máme stej-
né potencionální nepřátele uvnitř hradeb, kte-
ré jim otevřeli pomatenci a zrádci.

V nadcházejících volbách do Evropské-
ho parlamentu bude Dělnická strana sociální 
spravedlnosti (DSSS) kandidovat s progra-
mem, v němž bude upozorňovat i na problém 
imigrace. Jsme přesvědčeni, že imigranti jsou 
velkou hrozbou pro naše tradice, historii a ze-

jména budoucnost.
Pokud nechceme, aby na evropském kon-

tinentu, v kolébce křesťanské civilizace, rost-
ly mešity, abychom si vepřové maso kupovali 
pouze v určitých dnech a ve speciálních pro-
dejnách, abychom vánoce a velikonoce mu-
seli slavit utajeně, tak musíme ve všech ev-
ropských zemích zastavit příliv imigrantů. Celá 
Evropa musí volit národně, aby se zachráni-
la. Dnes to můžeme změnit politicky, ale zítra 
bychom museli stát se zbraněmi na státních 
hranicích. Opravdu to musí dojít tak daleko?

Mgr. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK 
výkonný místopředseda DSSS

Smrtící polibek či polibky?
Smrtících polibků jak v minulosti, tak 

i za svého prezidentování, p. Zeman 
rozdal několik. Tolik, že by to stači-
lo na doplnění jeho knihy „Jak jsem 

se mýlil v politice“, včetně dalšího dílu po-
kračování.

Ve své knize Zeman opomněl, jak pozval 
poslance Sládka do sněmovny a zaručil mu 
bezpečnost. Přesto byl policií zatčen a nemo-
hl se zúčastnit prezidentské volby. Zapomíná 
i na opoziční smlouvu, kterou nazval „státnic-
kým počinem“, ale nejen občan a volič ČSSD 
to vnímal jako zradu a podvod. Potom do-
sazení p. Špidly do funkce předsedy, včetně 
korunního prince Grosse, kteří se mu za to 
odměnili v prezidentské volbě. Nezapomeň-
me ani na sanaci bankovních domů či dálni-
ci D47, nebo zavedení výroby zastaralých te-
levizních obrazovek v Hranicích. Vše se dá 
okecat a pan Zeman je velmi dobrý rétorik. 
Avšak koho to nejvíce postihlo – nebyli to po-
litici, ale občané.

Za dobu svého prezidentování odstavil své-
ho přítele p. Šloufa, který mu pomohl k funk-
ci. Taktéž politická strana SPOZ dostala medi-
ální podporu od Zemana a jak to dopadlo, to 
všichni víme. Nezapomeňme na puč p. Haška 
a spol., jenž skončil fiaskem. Staví se za zave-
dení eura u nás, které už nechtějí ani Němci, 
ale i 80 % našich občanů. Jeho posledním po-
činem byla mediální podpora p. Fica v prezi-
dentských volbách, předsedy politické strany 
SMER. Vždyť je to vměšování do cizích zále-
žitostí jiného státu, nebo Slovensko bere jako 
naši gubernii?

Slováci však jeho rady nepotřebují. Lidé 
po 25 letech českého a slovenského kapitalis-
mu nenávidí politiky, včetně politických stran. 
Když pomineme různé kauzy, beztrestné krá-
deže, předražování zakázek, jejímž cílem by-

lo a je naplnit stranické pokladny, plátce da-
ní – dělník je konsternován legálními výhoda-
mi politiků ve všech oblastech jejich života, tj. 
platy, prebendy včetně astronomického zbo-
hatnutí za čtyřleté volební období.

Dělník dře od svítání do klekání a za svou 
práci dostane odměnu na holé přežití. Život 
v takové společnosti nemůže dlouho fungo-
vat v míru, když jedna skupina bude žít nad 
poměry a ostatní budou lidsky a sociálně de-
gradováni.

Musí existovat větší rovnováha a solidari-
ta ve společnosti, proto se občan staví proti 
stranickému systému. Potom se nesmíme di-
vit, že u nás Babiš a na Slovensku Kiska vítězí.

Nejspíš za pana Fica promluvily činy jeho 
vlády a „zvyšování životní úrovně a zaměst-
nanosti“. Obyčejní lidé nejsou hloupí. Slováci 
vypráskali sociální demokracii zvanou SMER, 
a to Fico ve srovnání s premiérem Sobotkou je 
génius. Doufáme, že to občanům v ČR dojde 
taky. Naše vláda – to k ničemu nevede a vždy 
to končí chudobou a zadlužením.

Tak pitomou úvahu může vyslovit jen za-
prodaný politolog: „Prezident nemá velké 
kompetence a voliči hlasovali tak, aby Fico 
mohl dokončit to, co začal. Jako premiér bu-
de pro Slovensko důležitější“.

Copak nedostal jasný signál již zvolením 
Ing. Mgr. Mariana Kotleby, lídra Ľudové stra-
ny Naše Slovensko (ĽSNS) županem Bansko-
bystrického kraje?

Vše vsadil na jednu kartu, kdy ve sloven-
ských médiích naznačil, že pokud nezíská do-
statečnou podporu od občanů, pak zváží dal-
ší působení v politice.

Podívejme se na našeho premiéra „Bohou-
še“, který dává od všeho ruce pryč – církev-
ní restituce, referendum, majetkové přiznání, 
nemluví o důchodcích, registračních poklad-

nách, OKD atd. Je jasné, že své voliče podrazil 
a udělal z nich hlupáky. Sobotkovi šlo o premi-
érské křeslo a tak sliboval i nemožné a dobře 
věděl, že zůstane u slibů, které nesplní.

Stále více lidí, a to nezávisle na věku 
a vzdělání, přichází k jednoznačnému závě-
ru, že je načase jednat proti zvrhlému poli-
tickému a ekonomickému systému, který nás 
může dostat na hranici občanské neposluš-
nosti – viz Island, o kterém naše média ne-
informují.

Prezident Miloš Zeman, kterého jsme na 
doporučení nejvyššího stranického orgánu 
DSSS také volili, by měl řešit budoucnost na-
ší země, která je velice nejistá při současném 
složení vlády, a stát se nadstranickým prezi-
dentem.

Prezident Kiska má předpoklady, aby se 
nadstranickým prezidentem stal. Vždyť sou-
časného premiéra porazila osoba, kterou před 
rokem nikdo neznal.

V podstatě to vypadá na konec vlády po-
litiků a k moci nastupují podnikatelé. I když 
za peníze se dá koupit cokoliv – moc, sláva, 
popularita. Zde nerozhoduje program a rov-
né myšlenky, ale naslibovaná naděje. I hlou-
post spojená s představou, že bohatý nemusí 
krást. Naivita voličů-občanů společně s medi-
ální masáží je neskutečná.

Proto nadcházející volby od EP i komunál-
ní politiky budou v podstatě referendem, což 
znamená vyjádření vůle lidu. Země patří ob-
čanům a ne vybrané elitě.

Jediné možné řešení je volit ty strany, které 
nebyly ve vládním angažmá, a to jak v součas-
ném, tak i minulém. Jednou z nich je Dělnická 
strana sociální spravedlnosti, vedená předse-
dou Mgr. Tomášem Vandasem

Mgr. VÁCLAV KOMÁREK 
a IVETA MACHOVÁ, DSSS Ostrava

Předvolební rozhovor s Otou Zarembou
Olympijský ví-

těz ve vzpírá-
ní Ota Zarem-
ba je na kandi-

dátce Dělnické strany so-
ciální spravedlnosti – NE 
diktátu Bruselu! pro vol-
by do Evropského parla-
mentu uveden jako číslo 
2. Dlouholetý člen dělnic-
ké strany v krátkém předvolebním rozhovo-
ru odpovídá na otázky, proč se rozhodl kan-
didovat a co by chtěl v případě svého zvole-
ní prosazovat.

Začala předvolební kampaň DSSS do Ev-
ropského parlamentu. Jak se na ni připravu-
jete jako čelný kandidát?

Pevně věřím, že během předvolební kam-
paně nabídneme občanům takový program, 

aby pochopili, že Dělnická strana sociální 
spravedlnosti stojí na jejich straně. Já sám ab-
solvuji mnoho rozhovorů s občany, kteří se 
mě také ptají na moje rozhodnutí kandidovat 
v evropských volbách.

V politice se angažuji také proto, že chci po-
moci nejen svému Moravskoslezskému kra-
ji, který se potýká s velkými sociálními pro-
blémy, ale také naší zemi, která je podle mě 
v dost špatné kondici, řešeno sportovní ter-
minologií.

Na co se Vás občané nejvíce ptají v sou-
vislosti s politikou?

Dost častou otázkou je, proč do Evropské-
ho parlamentu kandidujeme a zda si myslím, 
že se opravdu něco změní. Já jim odpovídám, 
že strana kandiduje mj. proto, abychom upo-
zornili na problémy současné Evropy, aby-
chom varovali před přijetím eura a také před 

nebezpečím imigrace.
Na co byste se zaměřil v případě Vašeho 

zvolení do Evropského parlamentu?
Je zřejmé, že jako bývalý vrcholový sporto-

vec bych se zajímal o celoevropskou proble-
matiku sportu a kvalitu potravin. V dnešní do-
bě je nutné zpřístupnit sport pro všechny vrst-
vy lidí a peníze by se neměly pumpovat jen na 
budování obrovských sportovních arén, kde 
budou spíše vystupovat rockové hvězdy.

Důležitá je i kvalita potravin na obchodních 
pultech. Chtěl bych se zasadit o to, aby potra-
viny, které jdou do naší republiky ze zemí EU, 
byly zdravotně nezávadné a nešizené. Česká 
republika už nesmí být popelnicí Evropy a naši 
lidé by neměli konzumovat to, co jim předho-
dí hypermarkety, které by si prošlé zboží ne-
dovolily prodávat v západní Evropě.

-red-
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GlosyGlosy
Neklidná Ukrajina

Západ zpochybnil nedávné lidové referen-
dum o odtržení Krymu, doposud autonomní 
republiky v rámci Ukrajiny. Na sousední Rusko 
byly uvaleny sankce. Netřeba připomínat Ko-
sovo a Jugoslávii či jiné lokality ve světě, kde 
USA a NATO uplatňovaly tzv. referendum „sho-
ra“ – bomby a rakety místo hlasovacích lístků.

Obyvatelé Krymského poloostrova rozhodli 
o své budoucnosti, a měli na to plné právo. 
V souladu s Chartou OSN, která zaručuje náro-
dům právo na sebeurčení. Ať se sami vyjádří, 
jestli chtějí žít na Ukrajině, v Rusku, nebo pů-
jdou cestou nezávislého státu.

Tvrzení západní propagandy, že plebiscit byl 
nelegitimní, protože se tak stalo v rozporu s ky-
jevskou vládou, je naprosto absurdní. Vládu 
pana Jaceňuka nikdo z Ukrajinců nevolil, její 
nástup k moci je stejně pochybný, jako součas-
né aktivity. V této zemi se na ulicích rabuje 
a střílí do lidí, ukrajinská armáda připomíná spí-
še plechovou kavalérii, činnost policie v někte-
rých místech „nahradily“ samozvané ozbroje-
né skupinky. Ekonomika je na pokraji bankrotu. 
Východ země vyhlásil občanskou neposluš-
nost kyjevské chuntě.
Česká republika opět předvedla, že úroveň 

její politické reprezentace nemá daleko k ústa-
vu pro slabomyslné. Bez mrknutí oka schválila 
humanitární dar 50 milionů korun, který puto-
val neznámo komu do chaosem zmítané Ukra-
jiny. Rovněž s velkou pompou, za desítky mi-
lionů korun, vypravila letouny pro několik těžce 
zraněných osob z Majdanu, které se do týdne 
zázrakem uzdravily a samozřejmě chtějí v naší 
zemi zůstat. Živit je budeme my. Určitě to dnes 
ocení všichni naši občané, pro jejichž děti ne-
má tento zkorumpovaný stát mateřské školky. 
Nebo vážně nemocní a zranění, které nemá 
houkající sanitka kde „vyklopit“, protože pro ně 
nejsou lůžka...

Jako český nacionalista nemám žádný dů-
vod podporovat současnou ukrajinskou „eli-
tu“, ani její zastánce na západ od Kyjeva. Proč 
také. Kvůli Evropské unii, Mezinárodnímu mě-
novému fondu, USA či NATO? Proti této maši-
nérii dnes stojí obyvatelé Krymu, ale i dalších 
částí Ukrajiny, kteří si přejí o svém osudu roz-
hodnout v referendu. Nutno podotknout, že 
my jsme v době rozbití Československa tako-
vou možnost neměli. Jestli dnes pan Zaorálek 
a jemu podobní řvou do světa o demokratic-
kých hodnotách, měli by raději zavřít hubu.

MARTIN KNĚŽICKÝ

Nechceme korán 
na základních školách

To co se zatím zdálo být jen nenápadné, 
možná nikým nepozorované, se zakrátko může 
stát děsivou skutečností. Muslimové v České 
republice totiž začnou stupňovat své požadav-
ky, mezi které například patří vyučování na stát-
ních školách, zakládat své vlastní školy nebo 
právo oddávat.

Důvodem pro tato „muslimská práva“ je 
uplynutí lhůty deseti let, kdy Ústředí muslim-
ských obcí získalo státní registraci. Vyznavači 
islámu nyní chtějí získat potřebných deset tisíc 
podpisů, které by jejich snahu podpořily.

Tak či tak, musíme v nadcházející blízké bu-
doucnosti počítat s tím, že muslimové budou 
stále častěji požadovat aplikaci svých zvyků 
a tradic do naší společnosti. To je však cesta do 
pekla. Nebo snad opravdu chceme mít korán 
na základních školách? Já rozhodně ne!

Mgr. TOMÁŠ VANDAS
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Programové teze DSSS k volbám do Evropského parlamentu
Pryč z Evropské unie!

Tak zní hlavní heslo, se kterým jde Dělnická 
strana sociální spravedlnosti (DSSS) do letoš-
ních evropských voleb. Mnozí se tak samozřej-
mě mohou ptát, proč do europarlamentu vůbec 
kandidujeme, jestliže na členství v Evropské unii 
(EU) neshledáváme žádná pozitiva. Nezbývá, než 
dát takovým tazatelům jasnou odpověď v podobě 
osvětlení našich postoj vůči mezinárodní politice.

Za prvé je nutné zdůraznit, že neodmítáme hos-
podářskou spolupráci mezi evropskými národy, ba 
co víc, důrazně po takové spolupráci voláme. Ne-
voláme tedy po izolaci, jak si někdo může mylně 
vykládat naše heslo. Ovšem to, jak EU dnes fun-
guje, nemá s hospodářskou spoluprací nic spo-
lečného.

Evropská unie je prostředek integrátorů k za-
vádění jednotných pravidel v porobené Evropě. 
Jakoby všude byly stejné podmínky pro produk-
ci výrobků a existenci služeb. Nikdy tomu tak ale 
nebylo, není a nikdy tomu tak nebude. Naopak 
hodnoty jako národní suverenita, identita, kultura 
a tradice, tedy hodnoty, na kterých vyrostla histo-
rie našeho kontinentu, nemají v politice EU místo. 
Evropská unie prosazuje nový světový řád, kde to, 
co nazýváme národy, už dávno vystřídal multikul-
turní svět, kde jednotlivým zemím byly sebrány 
jejich výsostné znaky, jako jejich měna a i tomu 
nejposlednějšímu sedlákovi je až z Bruselu určen 
rozsah jeho možností.

Budoucnost má česká koruna, ne euro
Lidé si teoreticky dokáží poradit bez tištěných 

a ražených peněz, nikdy však nemohou přestat 
produkovat výrobky a služby. Jinými slovy peníze 
jsou jen formou ulehčení obchodu, zatímco základ 
obchodu spočívá ve směně právě a jedině výrob-
ků a služeb. Jestliže existence a umělé udržení mě-
ny stojí víc, než je mnohdy hodnota směny výrob-
ků a služeb, je taková měna zbytečná.

Ještě žádný stát v Evropě se po druhé světo-
vé válce neocitl v takových problémech při exis-
tenci národní měny, jako se ocitají státy nyní, když 
zavedly měnu jednotnou. To, co šlo kdykoli v pří-
padě potíží vyřešit na národní úrovni, je nyní nut-
né řešit na úrovni všech států, aniž by jejich ob-
čané za situaci mohli. Existence jednotné měny 
v Evropě je součástí zcela chybného modelu, kdy 
rozhodovací moc je přesouvána stále dál od kon-
krétních lidí a odpovědnost za tuto moc v pod-
statě neexistuje.

Nebýt egoistického postoje unijních politiků, 
kteří si stanovili vysněné cíle, srovnatelné s cíli při 
budování Svazu sovětských socialistických repu-
blik a celého dřívějšího východního bloku, nebýt 
neschopnosti uznat chybu a zbabělosti pro při-
znání neúspěchu, nedostal by se žádný z problé-
mových států Evropy do současného stavu. Žád-
ný z nich by totiž na úkor nových dluhů ostatních 
států Evropy nedostal ani „euro“ a musel by se 
s důsledky chyb svých vlastních národních politi-
ků vypořádat sám.

Stejně tak, jako je z principu věci samotné ne-
možné, aby v Evropě existovaly stejné historické, 
kulturní, sociální, finanční i náboženské podmínky 
a pravidla pro všechny, je už z principu věci ne-
možné, aby bylo toto vše pokryto jednou měnou.

Ministři financí eurozóny a nikým nevolení by-
rokraté v Evropské komisi znají jediné řešení pro-
blémů – půjčky a dluhy. Jejich snahou totiž ne-
ní zachránit státy a peněženky jejich občanů, kte-
ří jediní ten euromejdan platí, ale své euroego. 
DSSS má pro takové europolitiky jediný vzkaz: 
Běžte s eurem co nejdále od České republiky. Čes-
ká koruna, stejně jako každá jiná národní měna, je 
schopna reagovat v reálném čase na výkyvy a je 
daleko lepším zrcadlem práce národních politiků, 
kteří se nemohou schovávat za Brusel a umělé 
potřeby eurozóny.
Česká koruna tak slouží nejen jako prostředek 

směny, ale i jako uchovatel hodnoty. Jsme tedy 

proti současnému znehodnocování měny, které-
mu jsme vystaveni jako přípravě pro přijetí eura 
a následnému nevyhnutelnému financování zá-
chrany jižních států EU, které byly rozkradeny na-
tolik, že finančně kolabují.

Hospodářská spolupráce místo 
bruselského diktátu

Není ani možné, aby evropské země byly zba-
veny své suverenity a nemohly samy rozhodo-
vat o přerozdělení vlastních peněz, o odvětvích, 
které podpoří, nebo zda přijímat cizí pracovní sí-
lu či nikoli. Naproti tomu DSSS prosazuje model 
hospodářsky spolupracující Ev-
ropy, kde má každý národ svoji 
důstojnou pozici a obchod fun-
guje především v podobě vývo-
zu nadbytečného a dovozu ne-
dostatkového zboží. Tomu se ří-
ká národní politika, takovou ná-
rodní politiku ovšem není mož-
no prosazovat s etablovanými 
stranami, které jsou prostřed-
kem k nastolování multikultur-
ních pořádků. Takové etablova-
né strany dnes sedí v europar-
lamentu stejně jako v naší čes-
ké vládě.

Za těchto okolností naší ze-
mi členství v Evropské unii kro-
mě ztráty posledních národních 
svobod nic nepřináší. My hle-
dáme partnery v podobně ná-
rodně orientovaných evropských stranách, se kte-
rými jednou budeme budovat novou Evropu na 
troskách, jaké nám zanechají současní finanční oli-
garchové po nevyhnutelném eurokrachu. Našimi 
partnery tak jednou budou obdobně orientované 
strany, jako německá NPD, řecký Zlatý úsvit ne-
bo třeba maďarský JOBBIK. S nimi dokážeme, že 
mezinárodní politika se dá dělat i jinak – ku pro-

spěchu lidí. A je jedno, jestli to bude v rámci pře-
organizované Evropské unie, nového Evropského 
spolku, nebo na základě jaké smlouvy.

Proč vůbec kandidujeme
do europarlamentu?

Protože jsme protisystémová strana. Chceme 
svrhnout systém, který nám určuje způsob živo-
ta v České republice i v Evropě. Systém, kde jsou 
peníze všechno a člověk není nic. Z toho plyne, že 
tedy odmítáme i instituce tohoto systému. Přesto 
však kandidujeme do českého parlamentu plného 
špinavostí a stejně tak do toho snad ještě špinavěj-

šího parlamentu evropského.
Nejsme to totiž my, kdo po-

rušuje dnes psané zákony. Sys-
tém nám ukázal určité manti-
nely, ve kterých že prý když se 
budeme pohybovat, bude nás 
muset tolerovat. My tedy, jak 
nám naše povaha velí, ctíme 
dané mantinely a zákony a vy-
užíváme všech možností, kte-
ré nám současný systém dá-
vá, abychom jich využili k je-
ho zkáze. Máme legální politic-
kou stranu, dodržujeme záko-
ny, kandidujeme v řádných vol-
bách – to vše, aby naše lidové 
hnutí sílilo a jednou tak moh-
lo uplatnit ideje, za které se už 
léta bijeme. Že to nejsme my, 
kdo se nedrží zákonů, ilustruje 

však třeba proces s tehdejší Dělnickou stranou 
v roce 2010. Takové nečestné praktiky, vypovída-
jící o skutečných postojích aktérů západní politiky, 
nám však jen dodávají legitimitu do dalšího boje 
proti cílenému bezpráví okolo nás.

Náš cíl je Evropa svobodných národů!
Vaše DSSS

PROGRAM V BODECH
1. Praha místo Bruselu

Česká republika si musí zachovat právo na sa-
mostatné rozhodování. Nepotřebujeme, aby nám 
úředníci z Bruselu určovali, co je pro nás správné, 
co smíme a co ne, jaké žárovky máme používat, 
či jak máme říkat tradičním českým výrobkům.

Evropská unie dávno sešla ze své cesty a dnes 
již tvoří jen nesmyslnou federaci, jejímž hlavním 
účelem je prosazovat zájmy skupiny nadnárod-
ních korporací na úkor národních států. Naším 
cílem musí být rozbít zevnitř tento nefunkční su-

perstát a návrat do doby navzájem spolupracují-
cích suverénních národních států na základě vol-
né obchodní unie.

Prosazujeme: Referendum o vystoupení ČR 
z EU. Obnovení naší suverenity a nezávislosti na 
nadnárodním kapitálu. Ekonomickou orientaci 
i na alternativní trhy mimo EU.

2. Identita místo globalizace
Náš národ je stejně jako další národy v Evro-

pě systematicky ničen a rozpouštěn v multikul-
turním experimentu. Pro nadnárodní firmy před-
stavujeme jen „levnou montérnu“ v srdci Evro-
py, kde se dají za minimální mzdu vykořisťovat 
novodobí otroci.

Obludnou politiku multikulturalismu už odsou-
dili mnohé státy a jejich čelní představitelé a je 
jen na nás, jestli necháme dojít šílené pokusy 
multikulturních inženýrů tak daleko, abychom se 
i u nás dočkali hořících aut jako v Paříži, vraždí-
cích gangů jako v Londýně, či statisícových mus-

limských čtvrtí jako v Berlíně.
Každý národ má právo na svoje sebeurčení 

a identitu. Neexistuje žádný jediný model doko-
nalého systému, který by byl aplikovatelný v kaž-
dých podmínkách. Respektujme cizí kultury v je-
jich státech a zároveň se zasazujme o zachování 
naší kulturní identity v ČR.

Prosazujeme: Okamžité opuštění multikulturní 
politiky, jejíž propagace a podpora devastuje na-
ši zemi. Jako podmínku pro české občanství po-
žadujeme zkoušky z českého jazyka, historie na-
šeho národa a zároveň dlouhodobou bezúhon-
nost. Podporu českých výrobků a drobných pod-
nikatelů, včetně založení českého řetězce domá-
cích potravin.

3. Koruna místo eura
Společná evropská měna euro je v mnoha pří-

padech hlavní příčina špatné ekonomické stabili-
ty některých dnes již fakticky krachujících států.

Ve chvíli, kdy některé státy zkoumají možnos-

ti, jak se eura zbavit a obnovit svoji původní ná-
rodní měnu, se naši vládní politici naopak snaží 
přijetí rozpadající se vize evropské měny u nás 
co nejvíce uspíšit.

Prosazujeme: Zachování české koruny jako 
naší národní měny. Lepší dozor nad ČNB, tak aby-
chom mohli regulovat hodnotu naší měny podle 
zájmů naší země a ne podle finanční situace čle-
nů rady ČNB.

4. Práce místo 
přistěhovalectví

Upřednostňujeme v prvé řadě možnost práce 
pro občany České republiky. Není možné zaměst-
návat nekvalifikované zahraniční pracovníky, když 
mnoho našich občanů nemá dlouhodobě práci. 
Práce musí být právem a ne přepychem.

Prosazujeme: Zastavení přijímání zahranič-
ních pracovníků s nízkou kvalifikací a srovnatel-
né pracovní a platové podmínky v nadnárodních 
společnostech v rámci působnosti EU. Snížení 
DPH a s tím zvýšenou možnost koupěschopnos-
ti českých domácností. Daňové úlevy pro menší 
české firmy, určení minimální mzdy v rámci ce-
lé EU, aby se tak částečně zamezilo pohybu pra-
covních sil z jednotlivých států. Zrušení pracov-
ních agentur, které by mohly fungovat v rámci 
EU pouze jako zprostředkovatelé nabídek pra-
covních míst a nikoliv jako zaměstnavatelé, kdy 
se pracovní síla stává zbožím.
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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 můžete 
zasílat složenkou typu C na adresu DSSS: 

PO BOX 3, 161 00 Praha 6.
Děkujeme Vám za jakoukoliv finanční pomoc.

Moudrá slova
„Bratr mající oporu v bratru je jako 
opevněné město.“ Latinské přísloví

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DĚLNICKÁ STRANA
SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI

PŘIHLÁŠKA

Kontakty
Karlovarský kraj – Jiří Froněk 
tel.: 777 858 015,
e-mail: dsss.kv@gmail.com
Ústecký kraj – Jindřich Svoboda 
tel.: 722 733 823, e-mail: sever@dsss.cz
Praha – Jiří Petřivalský, tel.: 605 408 413 
e-mail: ds.praha@europe.com
Liberecký kraj – e-mail: liberecko@dsss.cz   
Středočeský kraj – Svatopluk Černý 
tel.: 721 723 862, 
e-mail: dsss-stredocesi@seznam.cz
Jihočeský kraj – Bedřich Jan Skočdopol 
tel.: 721 253 282
e-mail: jiznicechy-dsss@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 – Vlastimil Ptáček
tel.: 603 474 660, e-mail: dsss-khk@email.cz
Jihomoravský kraj – Erik Lamprecht 
tel.: 775 526 164 
e-mail: dsssjmk@gmail.com
Moravskoslezský kraj – Iveta Machová 
tel.: 603 945 816
e-mail: ds.moravskoslezsky.kraj@seznam.cz
Olomoucký kraj – e-mail: 
dsss.olomouc@email.cz
Zlínský kraj – e-mail: dssszk@gmail.com

PRPRARAHAHAA
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