
Dělnická strana sociální spravedlnosti 
(DSSS) bude v nadcházejících komu-
nálních volbách, které se uskuteční 

ve dnech 10. a 11. října, kandidovat celkem 
v 50 městech, městských částech a obcích. 
Právě tolik bylo podáno stranických kandi-
dátek, a to jak samostatně, tak formou růz-
ných koalic. DSSS vysílá do boje o zastupi-
telské mandáty na 620 kandidátů. Je však 
předpoklad, že se jejich konečný počet ješ-

tě rozroste, neboť do 11. srpna je možnost 
kandidáty doplňovat.

V Praze kandiduje DSSS v koalici se 
stranou NE Bruselu – Národní demokra-
cie (ND). Koalice Národní kongres půjde 
do volebního klání i v Karlových Varech. 
Zástupci ND se objevují také na kandidát-
ce DSSS v Brně, stejně tak jako člen Re-
publikánské strany Čech, Moravy a Slez-
ska. Plné kandidátní listiny byly odevzdá-

ny v Ústeckém kraji, a to v Mostě, v Krup-
ce, v Duchcově a ve Varnsdorfu. Největ-
ší počet kandidátních listin byl odevzdán 
v Ostravě, kde DSSS kandiduje do ostrav-
ského magistrátu a také do dalších sedmi 
městských částí.

Více informací a jmenné seznamy kan-
didátních listin naleznete na: http://www.
dsss.cz/komunalni-volby_-dsss-kandiduje-
-v-50-mestech-a-obcich

DSSS bude kandidovat v komunálních volbách

Druhým a možná ještě nebezpečnějším 
pomatencem je Šabatová, ombuds-
manka. Tento disidentský zplozenec, 

zvrácená havlistka a pravdoláskařka, rozho-
dl, že nošení muslimských šátků na českých 
a moravských školách je možné. Celý případ 
rozvířily tři cizinky, které studovaly na pražské 
zdravotní škole (za čí peníze, občane?) a ško-
la jim nošení šátku zakázala, že je to v rozpo-
ru se školním řádem, který zakazuje nosit po-
krývku hlavy ve školních prostorách.

Šabatová dospěla k závěru, 
že Střední zdravotnická škola je 
nepřímo diskriminovala, proto-
že muslimský šátek je projevem 
náboženství navenek. A tím-
to vypustila tato havlistka dži-
na, muslimského džina z láh-
ve. Nyní se může stát, že v čes-
kých a moravských školách se 
budou nosit muslimské šát-
ky a imáni budou docházet do 
škol, kde budou děti učit nábo-
ženství. Sice děti arabské, ale 
nikdy nevíte, co jim mohou hustit do hlavy. 
Však se o tom přesvědčili v Anglii, odkud po-
chází množství muslimů, podílejících se aten-
tátech a vraždách ve službách teroristů.

Nikdo nebrání oněm děvčatům, ať se mod-
lí po jejich a nepojídají vepřové, ale zde je Ev-
ropa, jiná kultura, a máme své historické zku-
šenosti z minulosti s muslimy, kdy se Evro-
pa bránila jejich vpádu. Až u Vídně byli ná-
jezdníci roku 1683 zastaveni spojenými voj-
sky polského krále Jana Sobieského III. Už 
se zapomíná…

Připomeňme si nedávno uveřejněný zá-
měr Arabů, vykoupit obrovské pozemky 
u Teplic a vytvořit si tam čtyři vlastní arabské 
kolonie v počtu 60 parcel. Představitel teplic-
ké muslimské obce k tomu dodal: „Jsou to 
milí, hodní a bohatí lidé, kteří utratí hodně pe-
něz a postaví krásné vily, ve kterých chtějí žít 
dva tři měsíce v roce.“ A pokračoval: „Bude 
to dobré i pro vaše občany, můžou jim tam 
uklízet, sekat trávu.“. My nejsme žádná ko-
lonie, aby naši občané uklízeli po svých pá-

nech. To je jen důkaz zpupnosti a roztahovač-
nosti, když si mnozí muslimové myslí, že my 
jsme dobří jen na posluhování jim. Tímto při-
pomínám stranický facebook, kde byla uve-
řejněna reportáž z „českých“ Teplic. Tam uvi-
díte fotky, ze kterých vám bude smutno, ale 
Šabatová a Dienstbier by se určitě radovali.

Na argumenty, že potlačujeme nábožen-
ské cítění oněch děvčat, bych odpověděl jed-
noduše. Až v Saudské Arábii, Kataru, Ománu 
atd. budou kupříkladu moci tam usazení ci-
zinci veřejně nosit kříž, budou tam moci sla-

vit vánoce a bude tam otevřený křesťanský 
kostel, tak ať zde jsou šátky. Ale v těchto ze-
mích vám křížek z krku sundají i s hlavou…

Je zvláštní, že prezident Zeman by bom-
bardoval základny muslimských bratrstev 
a chalífátů všude na světě a tady doma se 
mu pomalu otvírají vrátka islamizace. A to 
vše za podpory liberálů, odnárodněné inteli-
gence a popletených politiků. Zmíněná děv-
čata mají na výběr: buď za peníze českých 
a moravských zaměstnanců dostudují školu 

bez šátku anebo 
ať odejdou do-
mů, kde mohou 
chodit zahalené 
celé a ještě je za 
to budou chvá-
lit. Já bych volil 
to druhé, ať jsou 
tam, kde je jejich 
náboženství do-
ma a tím se mu 
mohou plně vě-
novat.

Nepodceňujme nebezpečí islamizace, ve 
Francii to také začalo takhle nenápadně a ny-
ní je v zemi více mešit než kostelů, na před-
městích hoří auta a srážky s policií jsou běž-
né. Ale není to jen Francie, je to celá západ-
ní Evropa, tzv. liberální Evropa. Neudělejme 
u nás na východě stejnou chybu. Zastav-
me nebezpečí v zárodku, když se jedná za-
tím „pouze“ o šátky. Dnes šátky, zítra meši-
ta v každém městě a pozítří oslava vánoc ve 
sklepích a temných koutech.
JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, výkonný místopředseda DSSS
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Proč říkám 
ANO

trestu smrti
Vražda deví-

t i leté El iš-
ky z Klášter-

ce nad Ohří musela 
otřást každým sluš-
ným člověkem. Bru-
tální čin také vyvo-
lal diskuze po opě-
tovném zavedení 
trestu smrti v naší 
zemi, který byl zru-
šen novelou trest-
ního zákona v roce 
1990. Česká repub-
lika je v tomto smy-
slu vázána zejména Protokolem č. 13 k Ev-
ropské úmluvě o lidských právech (ratifiko-
váno v roce 2004), který brání v použití tres-
tu smrti za všech okolností.

Právě závazek mezinárodních smluv po-
užívají odpůrci trestu smrti jako hlavní argu-
ment. Ty podpůrné jsou pak spíše humani-
stické, slova o tom, že nemáme právo brát 
druhému člověku život, že každý jedinec se 
může změnit k lepšímu apod.

Dělnická strana sociální spravedlnosti 
(DSSS) prosazuje obnovení trestu smrti od 
počátku své činnosti, a v tomto směru byla 
iniciována i příslušná petice. Já osobně rov-
něž říkám ANO takovému kroku, a to z něko-
lika důvodů. Předně jde o zastrašující efekt, 
aby zrůdy v lidské podobě věděly, že za vraž-
dy a jiné odporné zločiny mohou dostat ab-
solutní trest. Dále jde o pocit spravedlnos-
ti vůči těm, kteří ztratí své dítě či nejbližší. 
Pokud se někdo dopustí vraždy, znásilnění 
či mučení malého dítěte nebo seniora, ne-
může očekávat soucit, ale naopak oprávně-
ný trest smrti.

Abych vyvrátil obavy těch, kteří si myslí, 
že by to fungovalo stylem „smrt za smrt“, je 
nutné rozlišovat. Pokud se někdo například 
dopustí zabití z nedbalosti, není to stejné ja-
ko brutální a promyšlená vražda. I v komuni-
stickém Československu se v osmdesátých 
letech popravovalo pouze za vraždy. V le-
tech 1980 – 1989 bylo vykonáno 21 rozsudků 
smrti (poslední trest smrti byl v ČR vykonán 
2. února 1989, na Slovensku 8. června 1989).

Trest smrti by měl být v naší zemi obno-
ven. Současná vládní garnitura ale takový 
krok nikdy neučiní. Vypovědět mezinárod-
ní úmluvy je pro ni nepředstavitelné z dů-
vodu negativní reakce Bruselu. Slova o de-
mokracii a spravedlnosti jsou sice hezká, ale 
zůstávají jen na papíře, když nám tady umí-
rají rukama vrahů nevinné děti. Kolik ještě 
bude muset zemřít takových Elišek, aby se 
něco změnilo?

Mgr. TOMÁŠ VANDAS, předseda DSSS
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Stará lidová moudrost říká, že z vysokých funkcí se mnohdy blbne. Ne vždy, 
ale někdy se to sejde v jedné vládní garnituře, až z toho normálního člověka 
hlava bolí. Prvním z nich je ministr „pro jinakost a jakoukoliv deviaci“ Dienstbier, 
pro něhož je každá úchylka a nenormálnost vhodná k prezentaci pro širokou 
veřejnost jako vzorová ukázka jinakosti a pestrosti společnosti. Pan ministr 
je nadšen homosexuály a je jejich nejhalasnějším advokátem. Adopce dětí 
homosexuálními páry je pro něho naprosto normální věcí. Jestli zůstane pan 
ministr takhle rozdováděný, tak bude možná v nadsázce schopen povolit 
i pedofilii, protože to bude pouhá pohlavní nedočkavost…

DSSS: STOP islamizaci 
České republiky!

Muslimské šátky zde nemají místo

STOP
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V Teplicích protestující odmítli islám

V sobotu 27. září se konala v Teplicích de-
monstrace „Proti islamizaci v ČR“, pořá-
daná Dělnickou stranou sociální sprave-

dlnosti (DSSS). Již notnou půl hodinu před za-
čátkem se na náměstí Svobody začali scházet 
účastníci protestu a to jak z řad členů a sym-
patizantů, tak i v hojné míře obyvatelé Tep-
lic. Předseda strany Tomáš Vandas zaujal mís-
to na schodech vedoucích k radnici a krátce 
po čtvrté hodině odpolední začal svůj projev.

V úvodu zhodnotil politickou situaci v re-
publice a poté přešel k problémům islamiza-
ce a situaci ve městě samém. „Dnes to začí-
ná nošením šátků a zítra již nezastavíme zá-
plavu přistěhovalců z muslimských zemí“, 
zmínil předseda strany kausu s nošením šát-
ku ve škole, kdy se ombudsmanka Šabato-
vá nezastala českých občanů, ale dvou při-
stěhovalých Arabek a pokračoval: „Vidíme to 
v západních zemích, jaké mají problémy s při-
stěhovalci z muslimského světa, neustálé ne-

pokoje a hrozba terorismu.“ Neopomněl také 
upozornit na nebezpečí, které plyne z náku-
pu 60 parcel u nedaleké obce Modlany, kde 
Arabové chtějí postavit domy pro sebe a Če-
ši by tam plnili úlohu sluhů a zahradníků (ce-
lý projev zde).

Jeho projev byl několikrát přerušen po-
tleskem, kdy zvláště obyvatelé Teplic radost-
ně kvitovali, že se našel někdo, kdo na tento 
problém upozornil a nebojí se proti němu vy-
stoupit. Hromové ano zaznělo z davu, kdy se 
předseda Vandas ptal přítomných: „Chcete, 
aby zde platily pouze české zákony a zvyklos-
ti?“ Na 300 účastníků demonstrace jasně de-
klarovalo fakt, že chtějí české Teplice, kde si 
budou vládnout na svém a po svém.

Po projevu předsedy Vandase vystoupil 
s projevem výkonný místopředseda strany 
Jiří Štěpánek, který upozornil na fakt, že je 
to opět DSSS, která jako první ukázala na ně-
jaký problém, křivdu vůči českým a morav-

ským obyvatelům této země. „Ti, kteří zde 
dělají nepořádek, jsou nazýváni lázeňskými 
hosty, ale takhle se přece host nechová“, zdů-
raznil Štěpánek a dodal, že by obyvatelé Tep-
lic měli v komunálních volbách pečlivě zvá-
žit koho volit, protože je evidentní, že město 
proti tomu nic nedělá, že má raději z těchto 
„hostů“ peníze.

Po projevové části se vydal teplickými uli-
cemi průvod, který svými transparenty v čele 
ukázal, že islám v ČR nechceme, o čemž jas-
ně hovořily přeškrtnuté symboly půlměsíce. 
Průvod za hlasitého skandování a pozdravo-
vání teplických obyvatel z chodníků a oken 
došel až Šanovskému parku, který je rejdi-
ště evropskými zvyklostmi netknutých Ara-
bů. Je samozřejmé, že tito „hosté“ byli zalez-

lí ve svých harémech. Na místě Šanovského 
parku se snažila skupinka anarchistů naru-
šit pokojný průběh akce a vyprovokovat ná-
silnosti, ale policie svoji práci zvládla dobře.

Po krátkém předsedově projevu se průvod 
vydal na zpáteční cestu, aby byl na náměstí 
ukončen. Po oficiálním skončení byl předse-
da strany ještě dlouho v obležení teplických 
obyvatel, kteří mu děkovali za zorganizova-
nou akci na jejich podporu a zcela oprávně-
ně si povzdechli, že by mělo být náměstí úpl-
ně plné, protože se všem místním obyvate-
lům situace s Araby nelíbí. A proto děkujeme 
všem přítomným Tepličanům za jejich účast, 
osobní statečnost a občanskou pohotovost. 
Nejsme zde naposledy!

Tiskové centrum DSSS

DSSS se v Děčíně postavila 
za slušné občany

V sobotu 23.8. se na Mírovém náměstí 
v Děčíně konal protestní mítink, který 
pořádala Dělnická strana sociální spra-

vedlnosti (DSSS). Mítink se konal na žádost 
děčínských občanů, kteří požádali o svolání 
protestní akce jako reakci na zvyšující se kri-
minalitu ze strany nepřizpůsobivých občanů.

Celkem na sto dvacet účastníků si vyslech-

lo projevy čtyři řečníků. Jako první se slova 
ujal předseda DSSS Tomáš Vandas, které-
ho vystřídal krajský předseda DSSS Ústec-
kého kraje Jindřich Svoboda a poté k přítom-
ným lidem promluvil i výkonný místopřed-
seda DSSS Jiří Štěpánek. Všechny projevy 
byly často přerušovány potleskem souhlas-
nými reakcemi. Po představitelích dělnické 
strany vystoupil s příspěvkem také člen Ne 
Bruselu – Národní Demokracie Petr Žák, který 
upřesnil současnou situaci v Děčíně a infor-
moval o aktivitách místních občanů při jed-
nání s radnicí.

Veřejné shromáždění probíhalo za zvýše-
ných bezpečnostních opatření. I když se zpo-
čátku několik nepřizpůsobivých a pochyb-
ných individuí snažilo shromáždění narušit, 
nakonec se jim to nepovedlo a mítink probě-
hl bez větších konfliktů.

Všem zúčastněným děkujeme.
Tiskové centrum DSSS Sever

TREST SMRTI
pro vraha Elišky!

Násilná smrt devítileté Elišky Kožne-
rové z Klášterce nad Ohří musí být 
spravedlivě potrestána. V civilizova-

né společnosti by bestiálního vraha dítěte 
čekala šibenice (v USA platí smrt za smrt).
Česká republika se díky členství v EU bo-

hužel zařadila ke státům, které o vraždící bes-
tie dlouhodobě pečují a stravují je z peněz da-
ňových poplatníků. Některé z těchto deviant-
ních zrůd se dokonce dostanou znovu na svo-
bodu, začnou „nový život“, například vraždou 
dalšího člověka. Několikanásobný spartakiád-
ní vrah má novou identitu a chodí mezi ná-

mi, jako by se nic nestalo. A takových je víc.
DSSS je pro okamžité obnovení trestu 

smrti! Česká republika nesmí být rájem fe-
ťáků, deviantů a jiných odporných zrůd, kte-
ré vraždí naše děti či seniory.

Morálně zvrácení politici typu Dienst-
biera, Šabatové a spol. si zde permanent-
ně hýčkají homosexuály a jiné úchyláky, ale 
co se děje na ulicích, je absolutně nezajímá. 
Naše děti jsou již dlouhodobě v nebezpečí, 
tento morálně zruinovaný stát se nedokáže 
postarat o jejich bezpečí. Změňme to!

Tiskové centrum DSSS

Nacionalisté se sešli před izraelskou ambasádou
Na výročí 9/11 se sešly před Izraelskou 

ambasádou asi dvě desítky lidí, aby 
uctily civilní oběti válek způsobené 

agresivní politikou teroristického státu Izra-
ele a jeho prodloužené imperialistické ruky 
armády USA, která ve světě pomocí ohně 
a meče šíří svobodu a demokracii.

Na akci nám zdárně sekundovaly desít-
ky policistů v různých verzích od klasických 
igráčků až po specializované tajné verze pro 
boj s extrémismem. Rovněž nechyběla zná-
má novinářská esa názorově korektního ne-
be jako Vítek Hassanů, nebo naše fanynka In-
grid Romancová, která si může připsat další 
přeživší výjezd.

Při akci nám příliš nepřálo počasí, kdy se 
přesně úderem 18. hodiny rozpršelo, což 
ovlivnilo délku piety. Jako první vystoupil se 
svým projevem předseda DSSS Tomáš Van-
das, který ve svém vystoupení mj. řekl, že ci-

vilní oběti jsou smutným doprovodem každé-
ho válečného konfliktu a že zejména Stát Izra-
el a Spojené státy praktikují agresivní politiku, 
která vede ke vzniku mnoha hrůz a utrpení.

Po něm promluvil předseda Národních 
demokratů Adam B. Bartoš, který například 
uvedl: „Ne Židé jako národ, rasa a tedy ne 
všichni Židé, ale vlivné bohaté židovské ro-
diny, vlastnící obrovské majetky, mají čas-
to prsty v těchto tragických dějinných udá-
lostech.

Stát Izrael, se vším svým rasismem, apar-
theidem, se svoji agresivitou a geopolitický-
mi ambicemi, je jejich dílem, jejich dítětem.

A je takovým, protože takoví jsou oni – 
opět říkám, že ne všichni, ale ony mocné ro-
diny určitě – přesvědčení o své vyvolenosti, 
povýšení, mocichtiví, toužící po světovládě, 
věřící, že jim patří svět. Do jisté míry to vy-
chází z jejich talmudistického pojetí víry. Jsou 

rasističtí ze své podstaty. Považují nás za pod-
lidi, dobytek, sebe samotné pak za vyšší rasu, 
která má vládnout světu.“ Celý projev (ZDE).

Po jeho projevu symbolicky polil načrtnuté 
obrysy lidských těl předseda pražské DSSS 
Jiří Petřivalský kečupem, který představoval 
krev na rukou Izraelců. S třetím projevem 
vystoupil předseda Konzervativního a soci-
álního hnutí Ladislav Malý, který připomněl 
vliv zastupitelů Izraele na světové dění. „Sto-
py izraelské tajné služby můžeme najít v tra-
gické události, kterou i dnes připomínáme 
– v 13 let starému útoku na dvojčata. Stopy 
konání izraelské tajné služby Mossad může-
me najít i v mnoha „barevných revolucích“, 
kolik se jich jen na světě děje.

Děkujeme všem účastníkům akce, že si na-
šli čas a uctili památku obětí nesmyslných vá-
lek a okupační politiky státu Izrael.

Tiskový odbor DSSS Praha
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Pražská „hrdost“ 2014
Dne 16. srpna 2014 se v Praze konal 

již čtvrtý ročník festivalu homosexu-
álů, leseb, pedofilů a podobných in-
dividuí, známý pod názvem „Prague 

Pride“. Odhlédněme nyní od tohoto zcela za-
vádějícího názvu, který v překladu znamená 
pražská pýcha, pod čímž si každý normálně 
uvažující člověk jistě představí památky, his-
torické centrum, starobylé budovy, univerzity, 
monumentální stavby, zahrady a parky namís-
to průvodu jakýchsi zmalovaných figur, ke sku-
tečné podstatě této „duhové oslavy jinakosti“.

Celý smysl akce již od jejího počátku je dle 
slov pořadatelů a organizátorů tohoto paskvilu 
demonstrací tolerance, uznání práv lidí s odliš-
nou sexuální orientací a pochopení deviantů. 
Zde přidávám pro určité osoby, které pohor-
šuje nazývání věcí pravými jmény, k dispozici 
výtah ze slovníčku, a sice: deviant je jedinec 
postižený deviací, přičemž deviace znamená 
v českém překladu odchylku, odbočení či od-
klon (z latinského de-viare=odchýlit se z ces-
ty) od normy. Nejedná se tedy vůbec o křiv-
du, natož o urážku. Předpokládáme totiž, že 
normou stále ještě je vztah muže a ženy, kteří 
plánují počít vlastní potomky. Pokud jde o to-
leranci, můžeme se o tom samozřejmě v rámci 
možností bavit. Však Dělnická strana sociální 
spravedlnosti (DSSS) ve svém programu ne-
hlásá nic o netoleranci vůči homosexuálům. 
K zamyšlení je ale pár věcí:

Za prvé. Ve společnosti v současné době 
v žádném případě nelze hovořit o tom, že by 
člověk jiného pohlavního zaměření byl jakko-

li znevýhodňován. Naopak. Pokud kupříkla-
du ztratí takovýto jedinec z nějakého důvodu 
svou práci, může si jít bezelstně stěžovat na 
vyšší místa s tím, že byl propuštěn z důvodu 
diskriminace. Vzedme se obrovská vl-
na solidarity a sociálního uvědo-
mění, zvláště pokud bude do-
tyčný svůj těžký osud navíc 
okázale medializovat. Když 
ovšem ztratí práci hetero-
sexuální muž, nebude mít 
u žádné instituce zastání.

Za druhé. Jsme toho 
názoru, že tento tzv. po-
chod tolerance již není 
o toleranci, ale o prosazo-
vání této odchylky, ba pří-
mo o jejím vnucování da-
vům lidí. Pokud navíc někdo 
tuto záležitost zkritizuje a dovo-
lí si cokoli říci proti jediné a jedno-
stranně přijímané pravdě, je vystaven 
nařčení o homofobii, xenofobii a jiných fobi-
ích, je zesměšňován, urážen, je mu vyhrožová-
no, je mnohdy persekvován. Zde spatřujeme 
rozdíl mezi tolerovanou homosexualitou a na-
prosto zavrženíhodným homosexualismem.

Samozřejmě různé pseudohumanistické 
spolky, složené často z kavárenských tlacha-
lů, toto podporování jinakosti vítají a houfně 
přiživují. Jejich „záštita“ dochází až do tako-
vých mezí, kdy např. ministr pro „lidská práva“ 
navrhuje, aby si mohli homosexuálové adop-
tovat děti. Jakkoli se dělnická strana nebrání 

určitému tolerování odlišnosti, s tímto poža-
davkem radikálně nesouhlasí. Je to absolutně 
proti smyslu přírody, proti tradičnímu pojetí 
rodiny, a je na místě se děsit toho, že se ně-

kdo (ač oni sami dychtiví prosazova-
telé homosexualismu mají rodi-

ny naprosto vzorové) opět po-
kouší zvrhle vyzrát nad pří-

rodou. Planeta Země pu-
tovala vesmírem miliony 
let bez člověka a jednou 
se to může zopakovat, 
pokud si lidé neuvědo-
mí, že za svou existen-
ci nevděčí jakýmsi po-
mateným ideologům, 

ale procesům nesmlou-
vavých přírodních zákoni-

tostí. A právě v tomto průvo-
du samozřejmě zaznívají hlasy, 

aby si tzv. gayové mohli děti do 
péče vzít. V souvislosti s dětmi – na 

festivalu vloni dokonce prvně prošli už i pedo-
filové. Celá tato „paráda“ mimo jiné zahrnova-
la akce s názvy jako „Kožená zóna“, „Romské 
teplo“, „Miluj všechny – posluž všem“, „Dir-
ty disco“, „Gay rychloseznamka“, „Noční pro-
hlídka gaybarů“ a podobně. Je to skutečně vý-
směch, když tyto existence pak chtějí mít svě-
řeny děti do opatrování.

Znovu tvrdíme: Odpustíme leccos, ale i to-
lerance má své hranice. Rozhodně nesouhla-
síme s tím, aby tato odlišnost byla takto ne-
stoudně propagována a veřejnosti vnucová-

na, jako je tomu u tohoto festivalu. Nechť si 
v soukromí každý žije s kým chce, pokud to-
mu zákony (psané, nikoliv přírodní) neodporu-
jí. A stejně tak jako normální páry si nevynu-
cují podobnou pozornost, neměli by na sebe 
takto upozorňovat ani zástupci těchto směrů, 
tzn. homosexuálové, lesby, transvestité či pe-
dofilové. Nevzpírejme se přírodě, ale podpo-
rujme zdravou tradiční rodinu. Z úcty k minu-
lým generacím a hlavně z povinnosti k dalším 
pokolením. To je stavební kámen a základní 
heslo politiky DSSS.

MIROSLAV KONEČNÝ

Kobliha není program, práce ano
Problémem sou-

časného politické-
ho parlamentní-
ho spektra je vy-

prázdněnost jeho hesel, 
idejí a názorů. Pryč jsou 
doby začátku devadesá-
tých let, kdy strany dáva-
ly do schránek občanům 
dvojlisty A4 popsané je-
jich politickými tezemi a programovými bo-
dy. Postupně se text zmenšoval, až se přešlo 
na hesla. Předpokládalo se, že už dál to jít ne-
může. Ale může!

Strana velkouzenáře Babiše to dotáhla do 
dokonalosti. Na jakoukoliv palčivou komunální 
otázku odpovídají jednoduše v každém městě 
od Chebu až po Mosty u Jablunkova: Prostě 
to uděláme, prostě to sestavíme, prostě na to 
dohlídneme. Žádné cavyky, jak toho chtějí do-
sáhnout. A kdo by se z občanů nad tím náho-
dou zamyslel, tak tomu strčí do pusy koblihu 
anebo uzenku. A občánek má rázem po pochy-
bách. Idea je idea. Ale buřt je buřt, panečku!

Hlavně, že novináři z redakcí měli tolik kri-
tických slov na adresu Dělnické strany so-
ciální spravedlnosti (DSSS), protože podle 
nich předkládá populistická řešení, která jsou 

legislativně nepodložená a jsou to pouhé vý-
křiky. Nyní tyto kavárenští povaleči mlčí. Roz-
hodně ti, kteří pracují v médiích, které vlastní 
miliardář Babiš. Člověk, který je ministrem fi-
nancí, předsedou parlamentní strany a přesto 
o sobě prohlašuje, že není politikem a zcela 
transparentně naznačuje, že jestli ho něco ne-
baví, tak to je parlament, jeho debaty, jednání 
a vysedávaní tam. Jestliže vrcholný předsta-
vitel státu považuje (jak jsem pochopil) par-
lament za žvanírnu, není to pohrdání základ-
ními pilíři republikánského zřízení naší země? 
No hlavně, že mnozí soudci považují DSSS 
za hrozbu státního systému. My nikdy nezpo-
chybňovali institut parlamentu. Ale zase nemá-
me Babišovy miliardy. Babišův účelový slepe-
nec chce ovládnout republiku, všechny její po-
litické úrovně tím, že budou lidem hustit přes 
média a koblihu, že nejsou politici a proto je 
mohou volit, protože jsou „jiní“.

V předvečer komunálních voleb se to mů-
že zdát neradostné, že zemi ovládají billboar-
dy s jednoduchým řešením. Možná i s koneč-
ným řešením české politiky. Byznys a nepoli-
tická politika se spojí v jedno.

My, představitelé národní opozice, nesmí-
me podlehnout pesimismu a frustraci, že bo-
jujeme proti obrovi, proti kterému nemáme 

šanci. Ale my tu šanci máme. My máme ně-
co, co Babišovci nemají – pevnost názorů, 
ideje a jsme stále mezi lidmi. Celebrity z to-
hoto hnutí vidí běžného občana pouze v te-
levizi, jinak se s ním nestýkají. Dělničtí kan-
didáti mezi těmi lidmi jsou a každou myslitel-
nou chvíli přesvědčují své spoluobčany, aby 
nepodlehli pozlátku mocichtivého podnika-
tele či dalších zkorumpovaných parlament-
ních šíbrů.

Mnohokráte jsem to řekl a napsal, a zopa-
kuji to znova, protože to si musí každý z nás 
uvědomit. Když je v republice nějaký problém, 
když se děje spoluobčanům křivda, kterou ne-
řeší státní orgány, tak je to DSSS, která se ob-
čanů zastane. Není to ale tak, že bychom tam 
jen udělali mítink, rozdali propagační materi-
ály a pak zase odjeli, plni nadšení, že budeme 
na Nově. Tak to rozhodně není. Ono po tako-
vém mítinku následuje práce našich aktivistů 
ve městě a výsledkem je třeba založení místní 
organizace a zahájení skutečné politické prá-
ce. A to pro líné pašíky na těchto radnicích je 
ta největší rána.

Dvě hodiny DSSS na náměstí strpí, ale 
vzniklá místní dělnická organizace, to je pro-
blém. Najednou jim někdo začne koukat na 
prsty, přes které je pak ve volbách klepne. To 

je třeba příklad Duchcova, kde se místní akti-
visté snaží o změnu místní politické mapy. Za-
čali tam politicky pracovat. Skoro by se chtě-
lo říci: Prostě začali pracovat. Ale zde to není 
prázdné slovo, za tím slovem se skrývá drob-
ná, každodenní usilovná práce lidí, kteří ne-
skrývají, že jsou politiky, naopak se snaží po-
litice vrátit pravý smysl slova – správa obce 
ve prospěch všech slušných příslušníků obce. 
Ale není to samozřejmě jen Duchcov, jsou to 
i jiná města, kde naši aktivisté usilovně pracu-
jí na úspěchu. Ostrava, Větřní, Most, Krupka-
…o těchto místech se bude po komunálních 
volbách mluvit.

Proto se nebojme jít do boje s kmotry, ne-
přizpůsobivými, velkopodnikateli a nepřátel-
skými radnicemi. Vytrvejme pevně na svých 
místech, nebojme se jasně a veřejně vystupo-
vat, protože jestliže se něčeho naši nepřátelé 
bojí, tak je to statečnost a pohrdání nebezpe-
čím pevné skupiny politiků, které si nekoupí 
ani nezastraší. Bude to možná déle trvat, než 
spoluobčané prohlédnou, ale o to bude náš 
úspěch větší a tento hliněný kolos se zhroutí 
o to rychleji a pohřbí ve svých troskách všech-
ny kolaboranty a korupčníky.

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, 
výkonný místopředseda DSSS

O důležitosti komunálních voleb
Při mnoha hovo-

rech s předsedou 
Tomášem Van-
dasem o součas-

né vnitropolitické situaci 
mu kladu spoustu otázek, 
a na ně mi je předsedou 
odpovídáno s přehledem 
zkušeného a znalého po-
litika. Z myšlenek před-
sedy Vandase je vidět, že je to politik, který 
dobře zná, co je současný těžký život obča-
nů republiky a také ví, kudy vede cesta k ná-
pravě současného neradostného stavu. V na-
šich, a pro mě poučných debat, jsme samo-
zřejmě také narazili na téma blížících se ko-
munálních voleb.

Zprvu mě překvapilo, jaký důraz klade na říj-
nové komunálky. Jak se zajímá a aktivně po-
třebnými radami vstupuje do tvoření kandi-
dátek v českých a moravských obcích. Žád-
ná obec pro předsedu Vandase není malá, ka-

ždá má pro něj velkou důležitost, když je tam 
vytvořena „dělnická“ kandidátka. Právě z to-
ho mě došlo, že Dělnická strana sociální spra-
vedlnosti (DSSS) považuje komunální volby 
za důležité, neboť si je vědoma, že politika se 
má dělat od zdola. Jít za lidmi do obcí a nabíd-
nout jim možnost, aby spoluvytvářeli a mnoh-
dy i měnili tvář obce. Komunální politika je ry-
zí politika lidí pro lidi. Leč ve velkých městech 
hrozí, že městské rady ovládnou politici napo-
jení na lobbistickou pakáž a rázem veškerá čin-
nost směřuje do pár vyvolených kapes a ne do 
rozvoje města a prospěchu obyvatel.

Jsou města a obce, hlavně v českém a mo-
ravském pohraničí, kde kandidátka DSSS je 
jedinou nadějí obyvatel na zlepšení bezpeč-
nostní situace v místě. Stávající radnice nad 
nepřizpůsobivými zavírají oči, nechtějí nic ra-
zantně řešit a mnohdy se o lidech z dělnické 
strany vyjadřují povýšeně a pohrdlivě. Jak se 
to vše změní, až na první zasedání zastupitel-
stva v těchto těžce zkoušených městech napo-

chodují zástupci „dělníků“. Už je budou muset 
brát vážně, zabývat se jejich návrhy, které ne-
mohou jen tak smést ze stolu.

Jako regionálního patriota a rodáka mě těší, 
že i na severu Moravy, který je těžce zkoušen 
problémy s nepřizpůsobivými a velkou neza-
městnaností, je postaveno množství kvalitních 
a kompletních kandidátek. Je třeba vyzdvih-
nout píli a nasazení funkcionářů krajské orga-
nizace, ale i jednotlivých činovníků a řadových 
členů místních organizací, jakou se věnova-
li sestavování kandidátních listin v svém kraji.

Nyní je nutné přesvědčovat spoluobčany, 
aby nepodceňovali význam komunálních vo-
leb a nezůstali doma. Jejich účast v komunál-
ních volbách a hlasy pro „dělnickou“ kandidát-
ku pomohou straně do dalších voleb. Úspěch 
v komunálních volbách je základem pro dob-
ré výsledky ve volbách krajských a parlament-
ních.

OTA ZAREMBA, 
olympijský vítěz a člen DSSS
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GlosaGlosa
Reálný dopad sankcí

Uvalené sankce ze strany Evropské unie 
vůči Rusku vyvolaly celkem očekávanou re-
akci. Ruský prezident Vladimír Putin nařídil 
embargo na dovoz potravin z unie a Spoje-
ných států, což zahrnuje například ovoce, 
zeleninu, maso a mléčné výrobky. Mezi prv-
ními pocítila dopad tohoto ruského kroku 
česká společnost Madeta. Kamiony vezoucí 
její zboží nebyly na ruské území vpuštěny 
a musely se vrátit zpět.

Co to všechno znamená? Zejména fakt, že 
pokud si někdo naivně myslel, že sankcemi 
se Rusko zastraší a ono ochotně přistoupí na 
požadavky Západu, šeredně se zmýlil. Připa-
dá mi, že mnoho politiků si stále neuvědo-
muje reálnou politickou a ekonomickou moc 
Ruska. To už totiž dávno není země opile tan-
cujícího Jelcina, který „privatizoval“ tak, že 
ruské hospodářství bylo na pokraji krachu. 
Bruselští představitelé najednou koukají 
s otevřenou pusou a neví si rady.

Dopad sankcí vůči Rusku pocítí hlavně 
české firmy, a to ztrátou tamějšího trhu, na 
který se dlouhá léta snažily dostat. Tento lu-
krativní prostor ochotně zaplní firmy z Číny, 
Turecka, Indie či Latinské Ameriky. Čeští eu-
rohujeři (z nich vyniká především ministr za-
hraničí Zaorálek) budou nyní podle svých 
slov podnikat patřičné kroky, aby škody byly 
co nejmenší. Například ministr zemědělství 
Jurečka již vyzval občany, aby kupovali do-
mácí ovoce a zeleninu a firmám prý napíše 
vysvětlující dopis. To budou mít ředitelé 
těchto společností jistě radost. A ještě větší 
z hrozby, že unijní potravinářský přebytek 
bude logicky směřovat například do České 
republiky a ve svém důsledku bude zname-
nat propouštění ze zaměstnání.

Inu, není nad to být ve „skvělé“ unijní spo-
lečnosti.

Mgr. TOMÁŠ VANDAS, předseda DSSS
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Historické ohlédnutí:
Nejslavnější kapitola let 1914 – 1918

Období napoleonských válek před-
stavovalo pro Srby začátek posled-
ní etapy úsilí o obnovení státní sa-
mostatnosti po téměř pěti stoletích 

tureckého jha, zahájenou povstáním v roce 
1804. Byla jim sankcionována také meziná-
rodně tzv. berlínským kongresem (1878). 
Vybojování národní svobody vlastními pro-
středky pochopitelně vyvolalo v srbském 
společenství pocit hrdosti a sebevědomí. Ne-
libost mocných z toho byla patrná a nejenom 
proto, že se jednalo o důležité geopolitické 
místo, ale i pro příklad ostatním menším utla-
čovaným národům k následování.

Nejpodrážděněji reagovalo sousední vel-
mocensky zakomplexované Rakousko-Uher-
sko. Obviňovalo Srbsko z podpory jihoslo-
vanského separatismu na území dualistické 
monarchie. Rozčílení ve Vídni dostoupilo vr-
cholu po srbských úspěších za balkánských 
válek (1912 – 1913). „Mezi Srbskem a Rakous-
ko-Uherskem není možná dohoda, pokud by 
se buď Rakousko-Uhersko nevzdalo realizace 
svého balkánského programu, nebo pokud 
by se Srbsko tomuto programu nepodřídilo, 
nezřeklo se své státní nezávislosti a nezařa-
dilo se do soustavy habsburského mocnář-
ství,“ prohlásil v této době Milovan Milovano-
vič, několikanásobný srbský ministr zahranič-
ních věcí, a jeho slova měla trvalou platnost.

Zůstane skutečností, že v Srbsku působi-
ly nálady různého stupně organizovanosti, 
projevující tajně i otevřeně myšlenku všesrb-
ského, respektive jihoslovanského sjednoce-
ní. Oficiální srbská exekutiva ale věděla, že 
si to se silnějším sousedem nemůže rozdat 
v otevřené konfrontaci, aniž by nevystavo-
vala stát nebezpečí zničení. Varovala se tudíž 
podpory jakýchkoli provokací. Včasné upo-
zornění na možnost atentátu proti následní-
kovi rakouského císařského trůnu Františku 
Ferdinandovi, odeslané Vídni před jeho ces-
tou do bosenského Sarajeva v červnu 1914, 
je toho příkladem.

Tento okamžik byl jiskrou, která rozníti-
la dávno nahromaděné výbušniny nejen na 
Balkáně, ale v celé Evropě. Rakousku-Uher-
sku posloužila jako vhodná záminka ku spl-

nění zahraničně-politického cíle, vojenského 
rozbití a vyhlazení Srbska, a tím vyřešení ji-
hoslovanské otázky jednou provždy. Válka, 
jíž habsburské mocnářství Srbsku vyhlásilo, 
rychle přerostla ve světový konflikt.

Z kraje srpna 1914 začala rakousko-uher-
ská armáda „trestnou výpravu“ a napadla 
Srbsko. Srbové přešli do generálního protiú-
toku. Zahnali agresora a naopak sami pronik-
li do okrajových částí jeho území (Srem, vý-
chodní Hercegovina). Dne 28. 6. 1928 byl na 
paměť vítězné bitvy na Ceru (15.–21.8.1914) 
odhalen nedaleko města Šabac, v Terekiši, 
památník. Na něm je dodnes nápis věnovaný 
českým vojákům 28. pražského pluku, „kte-
ří v rakouském útoku v roce 1914 zahynuli 
s písní Hej, Slované na rtech, aniž by vystře-
lili z pušek, aby se z jejich krve a z krve našich 
junáků, s kterými zde společně odpočívají, 
zrodila svoboda naší i jejich vlasti“.

C. a k. vojensko-šovinistické vedení, roz-
zuřeno prvotním nezdarem, podniklo vzápě-
tí novou ofenzívu. Tentokráte padl Bělehrad, 
takže srbské vládní instituce se přesunuly do 
Niše. Hlavní velitel vojvoda (maršál) Radomir 
Putnik dokázal ovšem za ústupu do hor nad 
údolím řeky Moravy zformovat skleslé řady 
srbského vojska. Po těžké bitvě na Kolubaře 
– Suvoboru (listopad – prosinec 1914) Srbo-
vé osvobodili své hlavní město a zase očistili 
vlast od nepřítele. První fáze střetnutí, která 
měla zničit Srbsko a umožnit Německu a Ra-
kousku-Uhersku spojení s Turekem, skončila 
fiaskem centrálních mocností.

Dlouhodobé poziční boje vysávaly srbský 
stát vojensky a hospodářsky. Na podzim roku 
1915 Rakušané a Němci připravili mohutné 
800tisícové uskupení, posílené již o Bulhar-
sko, pod vele-ním říšskoněmeckého generá-
la Augusta von Mackensena. Ten se obracel 
na své podřízené: „Nejdete ani na italskou, 

ani na ruskou, ani na francouzskou frontu. 
Jdete do boje proti novému nepříteli, nebez-
pečnému, houževnatému, chrabrému a ráz-
nému. Jdete na srbskou frontu a na Srbsko, 
a Srbové jsou národ, který miluje svobodu 
a který bojuje a obětuje se až do poslední-
ho muže. Dbejte, aby vám tento malý nepří-
tel nezatemnil slávu a nepřivedl vniveč dosa-
vadní úspěchy!“

Bulharský útok do Makedonie odřízl Sr-
bům cestu směrem na Soluň, kde se vylodil 
francouzsko – britský expediční sbor. Do kraj-
nosti vyčerpaná srbská armáda musela kvůli 
tomu ustupovat přes Kosovo, Rašku či Čer-
nou Horu k pobřeží Jadranu. V krutých vá-
nicích a sněhových závějích, v lehkém oble-
čení, bez zdravotnické pomoci, překonávali 
srbští vojáci nehostinné pohoří (Šar planina 
a Prokletje). Procházeli úzkými stezkami po-
setými mrtvými těly těch, kteří šli před nimi. 

Strastiplnou kalvárii sdílel zubožený lid měst 
i venkova, ženy, děti, ti co nechtěli padnout 
do rukou cizákům. S nimi král Petr I. Karad-
jordjevič, vláda a parlament.

„Při prodírání neschůdnými albánskými 
horami dočasně přemožené Srbsko i nadá-
le žije a doufá“ – pravil v těch měsících fran-
couzský ministr Paul Pairet. „Hrdinný srbský 
národ je tím nejušlechtilejším vzorem všem, 
kdo by se v boji za nezávislost své vlasti, za 
spravedlnost a práva národů ocitli v pokuše-
ní vzdát tak velkou věc.“ Představitelé Fran-
cie se rozplývali oprávněně nad heroismem 
srbského národa. Vždyť každý říšskoněmecký 
pěšák, který nestál na západní frontě, pro ně 
byl doslova požehnáním. Škoda, že na tuto 
službu rychle zapomněli jejich následovníci 
koncem 20. a počátkem 21. století…

Z asi 400 tisíc Srbů obou pohlaví a různé-
ho věku jich loďstvo dohodových spojenců, 
převážně francouzské, z albánských přísta-

vů Drač a Valona, stihlo evakuovat na řecký 
ostrov Korfu necelou polovinu, především 
vojenských osob. Do bojeschopného stavu 
se zde postupně podařilo postavit okolo 150 
tisíc srbských vojáků. Na témže Korfu však 
došlo i k převratné historické události. Po 
jednání mezi srbskou vládou a Jihoslovan-
ský výborem (zástupci Chorvatů, Srbů a Slo-
vinců z Rakouska-Uherska v emigraci) byla 
20.7.1917 podepsána deklarace, zmiňující 
neodvolatelné rozhodnutí utvořit samostat-
ný stát pod dynastií Karadjordjevičů, sjedno-
cující všechny Jihoslovany.

Dekretem podepsaným císařem Františ-
kem Josefem I. byl v obsazeném Srbsku zří-
zen generální gouvernement. Okupační prak-
tiky „starého dobrého“ mocnářství si v mno-
hém nezadaly s brutalitou okupace hitlerov-
ského Německa. Byli zatčeny tisíce lidí, za-
jatci i civilisté, vyvážení hluboko do zázemí 
Rakouska-Uherska. Jedním ze tří největších 
zajateckých táborů u Jindřichovic při úpatí 
českých Krušných hor prošlo na 40 tisíc srb-
ských zajatců. Táborová márnice byla vždy pl-
ná. Denně následkům strádání, týrání, těžké 
práce a hladu podléhalo přibližně 40 ubožáků. 
Během 1. světové války zahynulo třicet pro-
cent obyvatel Srbského království (z šesti mi-
lionů) a až šedesát procent dospělých mužů.

„Zůstane tajemstvím“ – psala roku 1918 
vídeňská Neue Freie Presse – „jak se ty zbyt-
ky srbského vojska, které se zachránily před 
Mackensenem, mohly později vzchopit k bo-
ji. Byl tím podán důkaz, že srbský voják patří 
mezi nejodolnější bojovníky, jaké kdy světo-
vý požár viděl.“

Půldruhého měsíce před koncem války 
prolomilo osm srbských a dvě francouzské 
divize soluňskou frontu. Pronásledovaly před 
sebou rozbité bulharské a říšskoněmecké jed-
notky. Bylo osvobozeno Srbsko a Černá Hora.

Záhřebská Národní rada oznámila velmo-
cím Dohody vznik státu, zahrnujícího jihoslo-
vanské země rozpadlého Rakouska-Uherska. 
Černohorská skupština schválila připojení 
k Srbsku. Konečně delegace záhřebské ra-
dy předala princi – regentu Alexandrovi ad-
resu, v níž bylo znovu vyjádřeno přání sjed-
notit se se Srbskem. V odpovědi z 1. prosin-
ce 1918 Alexandr, jménem krále Petra I. pro-
hlásil spojení s nezávislým jihoslovanským 
státem v jednotné Království Srbů, Chorva-
tů a Slovinců (SHS, od roku 1929 Království 
Jugoslávie).

Robert Lansing, tehdejší ministr zahranič-
ních věcí USA, pronesl: „Až se budou psát 
dějiny této války, jejich nejslavnější kapito-
la ponese jméno: Srbsko. Srbské vojsko 
se vyznamenalo nevídanými hrdinskými či-
ny a srbský národ prožil neslýchaná utrpe-
ní. A taková obětavost a houževnatost ne-
mohou zůstat bez povšimnutí – musejí dojít 
 odměny.“ VLADIMÍR MLEJNECKÝ
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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 – Alois Tvardek
tel.: 737 774 589
e-mail: dsss.olomouc@seznam.cz
Zlínský kraj – e-mail: dssszk@gmail.com

Došel jsem k závěru, že politika je 
příliš vážná věc, než aby mohla být 
přenechána jen politikům.
Charles de Gaulle
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