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Volnost,
nerovnost,
sobectví
V souvislosti s ekonomickou krizí se často hovoří o tzv.
vládních opatřeních, která směřují zejména do bankovního
sektoru, jehož dlouholetá a naprosto tolerovaná
manipulace a spekulace s financemi a lidskou důvěřivostí
jsou prvotní příčinou všech problémů. K těmto příčinám
například patří nadměrný „tisk“ bankovek (výroba peněz
obecně) nekrytých zlatem, vlastně žádnou hodnotou,
pouze dluhem občanů. K životu na půjčku se moderním
lichvářům (potomkům podvodníků z bývalých ghett)
neupsali pouze obyvatelé států, ale i jejich představitelé.
Permanentní zadlužování vlád, státních rozpočtů
dosáhlo už takových rozměrů, že již není v moci ani těch
nejvlivnějších zamaskovat kritickou situaci zdánlivou
prosperitou a bohatstvím.
Česká republika po roce 1989 plně přijala západní model permanentního zadlužování. Její vlády tento systém podpořily likvidací soběstačnosti země, tj. vlastní výroby, exportu, učňovského školství atd. Politici zkrátka dělali to, co jim nepřímo poroučeli banky a spekulanti ze zahraničí. Stali se
jejich naprostými otroky výměnou za moc, kterou mohou prostřednictvím
státních institucí vykonávat, ve skutečnosti však se stále slabším mandátem a autoritou, ve prospěch „mandátu“ a hlavně vlivu kapitálu a bank napříč společností.
Podle nedávného prohlášení prezidenta Václava Klause (pro TV Nova) nemá naše země žádnou zodpovědnost za krizi. Ta podle jeho slov k nám byla
importována z Ameriky. Už se ale nezmínil o tom, kdo umožnil a velkou měrou
podpořil naprostou závislost naší země na západním kapitálu, s jehož úpadkem jde ke dnu i naše země a její hospodářství. Proč jsme se zbavili své produkce, zemědělství, podniků, proč jsme plně závislí na dění na burzách na západ od nás.
Z úst politiků se nedozvíte o skutečných příčinách krize, nehovoří o nich ani
média, hodnověrného rozboru se nedočkáte. Stejně jako politici, i sdělovací
prostředky jsou pouhými hračkami bankéřů, lichvářů a podvodníků. Právě jim
naše vlády rozprodaly (ale spíše „za kačku“ předaly) veškeré informační kanály, licence televizí, vydavatelství apod. Neexistují česká média, která by měla
objektivní zájem na informovanosti české veřejnosti.
Pokud by se našel politik systému (a takový se nenajde), jenž by začal mluvit

naprosto upřímně a otevřeně o příčinách ekonomické krize a odhalil pyramidovou hru, kterou on a jeho další kolegové celých dvacet let buď vlastní hloupostí
nebo záměrně kryli, znamenal by to okamžitý konec polistopadového režimu.
Režimu, stojícím na podvodech a zadlužovaní lidí, jejich manipulace ve jménu
rychlého zisku, zbohatnutí, úspěchu a egoismu jedinců.
Polistopadová garnitura využila mechanismů demokracie k naprostému
morálnímu zbídačení národa ve jménu zisku. Programovou devalvací jeho původních hodnot jej nasměrovala na „hodnoty“ trhu, chamtivosti, sebeprosazení na úkor všech, odcizení lidí a multikulturalismu, protože vše, co se váže
k národu, je pravým opakem dneška – nejednoty národa doma a jeho naprosté závislosti v zahraničí.
Dělnická strana je extrémní stranou z pohledu každého stoupence tohoto režimu, protože nehodlá přistoupit na pokračování zadlužování lidí, politiku
bank a závislosti na západním kapitálu. Nehodláme tancovat, jak spekulant
a lichvář zapíská.
Tento systém my chceme zničit a obnovit politickou, kulturní a ekonomickou suverenitu národa. Je více než jasné, že všichni odpovědní za zločiny uplynulých dvaceti let budou povoláni k soudu a potrestáni za hospodářskou kriminalitu a protinárodní politiku. Bude je soudit národně socialistický stát a jeho lid, jehož hodnotou nebudou peníze a burza, ale plnohodnotný a důstojný
život ve prospěch vlasti a národa!
MARTIN ZBELA

nacional.cz

Vandas lídrem DS
do Evropského
parlamentu

Nedávno bojoval o další existenci Dělnické strany (DS), nyní povede její kandidátku do červnových
voleb do Evropského parlamentu. Tomáš Vandas,
předseda DS, odcházel 4. března z budovy Nejvyššího správního soudu v Brně s pocitem vítězství.
Vláda s návrhem na zákaz DS neuspěla a tato opoziční strana může směle pokračovat ve svém tažení do parlamentu. Položili jsme předsedovi Vandasovi několik otázek:
 Cítíte se po vyhraném soudu s vládou jako
vítěz?
Vítězem jsou především právo a nezávislost justice. Je dobře, že se Nejvyšší správní soud nenechal
zatlačit do politické objednávky a rozhodl dle svého
nejlepšího svědomí, pouze na základě neexistence
důkazů. Nepopírám, že jsem z jednání soudu odcházel s velmi dobrým pocitem. Ten však pramenil především z obrovské podpory lidí. Denně jsem dostával
velké množství zpráv a e-mailů, v nichž nám občané
vyjadřovali podporu. To mě velmi potěšilo.
 Myslíte si, že se Topolánkův kabinet s ministrem Langerem pokusí o zákaz Dělnické strany napodruhé?
Vyloučit to nelze. I když vládní představitelé nyní smutně konstatovali, že zrušit jakoukoli politickou
stranu bude za daných podmínek nesmírně obtížné.
Soud totiž nastavil velmi přísná kritéria, z nichž jednoznačně vyplývá, jaké musí být dány důvody ke zrušení. Budou se prostě muset smířit s tím, že Dělnická strana zde bude i nadále, a bude jim nemilosrdně šlapat na paty.
 Může mít snaha režimu o likvidaci vaší strany souvislost s hospodářskou krizí, která postihuje
jednotlivé státy Evropy?
Ano. Není to náhoda. Prakticky ve všech evropských zemích jsou na vzestupu politické subjekty hájící národní zájmy a preferující suverenitu na Bruselu. Tyto revoluční snahy však narážejí na zkostnatělý
systém plný byrokratů, kteří nechtějí připustit porážku svého snu: jednotného evropského státu, a rovněž
se bojí o svá koryta. Věřím však, že nemohou odolávat věčně a smete je to, čím se tak rádi ohánějí – demokratické volby.
 V jedné věci se ale DS podařilo sjednotit politickou scénu, která jinak budí dojem rozhádanosti
– všechny parlamentní strany včetně KSČM požadovaly zákaz Dělnické strany. Odkud se najednou
bere taková shoda vašich oponentů?
Ta shoda byla až dojemná. Rozhořčení nad rozhodnutím soudu vyjadřovali Paroubek, Langer, Filip…,
signalizuje to, co říkám od počátku.
(Pokračování na str. 2)

Mladé tváře, nová vize – Dělnická mládež
Národní socialismus se probouzí v nové generaci. Potvrdil to ustavující sjezd Dělnické mládeže (DM) v sobotu 21. března v Brně. Delegáti sjezdu schválili program hnutí a současně
zvolili jeho vedení. Předsedou DM se stal Martin Zbela, šéfredaktor Dělnických listů, a místopředsedy Lucie Šlégrová a Matyáš Sombati. Dalšími členy předsednictva jsou tajemnice
Johana Březinová, hlavní pokladník Ing. Martin Košťál, a dva členové bez konkrétní funkce David Kundľa a Martin Markes. Vedle předsednictva sjezd zvolil i smírčí a kontrolní komisi hnutí.

S představou fungování Dělnické mládeže
vystoupil před delegáty zvolený předseda Martin Zbela. „Dělení našich občanů na tři skupiny
se od dob komunistů, a možná i dříve, nezměnilo. První skupinu představují lidé, kteří překračují zákony a prostě si dělají co chtějí – takoví svévolníci. Druhou skupinou, mnohem početnější, jsou lidé ustrašení, kteří toto přehlíží
a raději se první skupině bez reptání podřídí.
A konečně třetí skupinu, a ta je z nich nejmenší, představují lidé, kteří volají po spravedlnosti a chtějí porazit skupinu první.“
Podle Martiny Zbely se v historii často opa-

kují takové zvraty, kdy se první skupina svévolníků ve svém porušování práva a zákonů již
natolik vyčerpá, nasytí a myšlenkově vyprázdní, že přestane budit autoritu, strach, zkrátka
ubývá lidí, kteří by se ji báli a poslouchali. „V
takovém okamžiku samozřejmě musí zasáhnout skupina třetí, protože skupina druhá nikdy vládnout sama nebude a hledá někoho,
kdo by se ji ujal. Pokud se právě toto třetí skupině podaří, historie a učebnice dějepisu nazývají tento úspěch jedním slovem – revolucí,“
dodal předseda DM.
(Pokračování na str. 2)
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Ochranné sbory DS pochodovaly Postoloprty a Litvínovem
Ochranné sbory Dělnické strany (OSDS) navštívily koncem února další problémové místo, kde jsou lidé terorizováni nepřizpůsobivými cikány. Nyní se zaměřily na Postoloprty na Lounsku, odkud přišlo již mnoho stížností a proseb o pomoc od nejen místních obyvatel.
Sraz byl 21. února v pravé poledne na místním vlakovém nádraží, ale už kolem jedenácté se na místě začali
scházet jak členové OSDS, tak skupinky cikánů, mezi kterými se našly i známe tváře z Janova a okolí. Ty se snažily
dohlížet na ostatní cikány s uklidňujícími slovy, jak se nemají nechat vyprovokovat, aby se tak vyhnuli jejich přirozenému chování a reakcím. Ale ani sami cikánští předáci
se nedokázali dlouho chovat jinak než jim velí jejich pudy.
Při pozdějším projevu místopředsedy DS Petra Kotába reagovali dost vulgárně a vztekle.

roku proti lidem nespokojeným se zdejším děním, kde bylo
naprosto patrné, že je vše již předem připraveno.
„Svědčí o tom i výroky samozvaného cikánského vůdce
Grundzy, který na zakázané demonstraci v Hamerské ulici
v Janově uklidňoval shromážděné cikány slovy, že starosta přislíbil ukončení pochodu nespokojených občanů na
zmiňovaném kruhovém objezdu,“ uvedl Petr Kotáb. Právě tam došlo 17. listopadu k policejnímu zásahu proti demonstrantům, ačkoliv trasa pochodu byla řádně nahlášena a měla pokračovat dál.
Místopředseda DS kritizoval ministra pro lidská práva
a menšiny: „Michael Kocáb dokonce kvůli svému jmenování do funkce ministra rozpustil svou skupinu Pražský výběr a založil kapelu novou, pojmenovanou Janovský výběr,
kde jeho spoluhráči jsou známí cikánští aktivisté Grundza,
Kokyová, Veselý a spol. Nyní ovšem veřejně vystupují pod
krycím názvem Gypsy radical a jejich koncerty spočívají
ve šmírování našich shromáždění. Předpokládám, že byli
na důkladném školení u nejznámějšího českého šmíráka
Ondřeje Cakla.“ Po projevu jsme se pomalu vydali zpět na
vlakové nádraží a v poklidu se rozešli.

Návštěva
sídliště Janov

Když místopředseda zmínil, že se cikáni obrátili proti
bývalé ministryni Džamile, která začala s teoriemi, že jim
dá práci, byl cikánský „guru“ Grundza celkem dost vzteky
bez sebe a sprostými slovy rozhodně nešetřil. Inu, slyšet
pravdu není zrovna někdy moc příjemné.
Něco před jednou hodinou už jsme vyráželi na procházku městem. Cestou jsme se zastavovali u místních obyvatel a dali jim k vyplnění dotazníky s otázkami na kvalitu
bydlení v Postoloprtech. Zda si myslí, že se v jejich bydlišti
měří dvojím metrem a nepřizpůsobiví cikáni jsou zvýhodňováni. Výsledek byl více než přesvědčivý – 99 % dotázaných obyvatel si myslí, že ano. To samé platilo i v případě,
zda souhlasí s přítomností OSDS ve městě.
Ve dvě hodiny jsme dorazili na náměstí Míru. Zde místopředseda DS vystoupil se svým projevem, který cikány
nenechával klidnými. Začal totiž věci pojmenovávat pravými jmény. Uvedl hlavní důvody proč OSDS do Postoloprt
dorazily a že se zde budeme maximálně snažit o nápravu
stávající situace, k čemuž dodal rekapitulaci vývoje podobné situace v Janově.
Kotáb poukázal také na to, že spousta lidí díky návštěvě Janova zjistila co vše je v naší zemi vůbec možné. Například napojení litvínovského vedení na cikánské podsvětí a také zásahy policie 18. října a 17. listopadu loňského

Zhruba stovka členů a příznivců Dělnické strany se sešla v neděli 15. března v litvínovském Zámeckém parku
na ohlášeném shromáždění. Zástupci strany v čele s místopředsedou Petrem Kotábem se poté vydali na sídliště
Janov zmonitorovat aktuální situaci.
Spontánnímu pochodu do problémového sídliště předcházely projevy účastníků. Například Kotáb se zmínil o případu nedalekého Chomutova, kde exekutoři zabírají neplatičům sociální dávky.
„Primátorka Chomutova Řápková se postarala o mediální senzaci, když začala prostřednictvím exekutorů zabavovat dlouhodobě neplatícím osobám sociální dávky. Tímto promyšleným krokem si získala řadu příznivců po celé
republice. Málokdo si ovšem uvědomuje, že pouze chytla za pačesy příležitost, kdy se po akcích Dělnické strany

v Litvínově mluví a píše o problémech s nepřizpůsobivými
osobami prakticky každý den,“ uvedl Petr Kotáb.
Podle místopředsedy DS tímto svým krokem dokázala
primátorka Řápková odpoutat pozornost od afér, které její
působení ve funkci provázejí, jako je například dosud ne-

Vandas lídrem DS do europarlamentu
(Pokračování ze str. 1)
Že parlamentní strany jsou jedna propojená banda,
která se sice navenek hádá, ale pokud cítí nebezpečí nad
ztrátou svých pozic, bude táhnout za jeden provaz. Rozložení politických sil v naší zemi je celkem přehledné. Na
jedné straně oni – parlamentní korytáři, a na druhé my
– skutečná opozice proti zkorumpovanému systému. Nic
mezi tím. Občan má na výběr pouze z těchto možností.
 Nejméně milionkrát zazněl v médiích v souvislosti s aktivitami DS pojem nacismus a neonacismus. Jak
tyto pojmy vnímáte vy?
Je už to taková obehraná písnička. Za chvíli se asi bude říkat, že Vandas stavěl za druhé světové války koncentrační tábory atd. Jsou to samozřejmě nesmysly, jejichž cíl
je zřejmý. Zastrašit veřejnost, aby nám nedala své hlasy.
Již totiž veřejně zazněly odhady politologů, že jsme schop-

ni získat v evropských volbách až šest procent. Proto sdělovací prostředky zběsile bijí na poplach
 Obdržel jste již pozvánku do diskusního pořadu ve
veřejnoprávní České televizi?
Vzhledem k tomu, že se Česká televize tváří jako bychom neexistovali, což mimochodem činí i průzkumy preferencí, tak zatím ne. Jsem zvědav, co budou páni redaktoři dělat, až budeme zvoleni do Evropského parlamentu.
To si s radostí vychutnám.
 Kdyby se Dělnická strana dostala v červnových volbách do Evropského parlamentu, co byste udělal jako
první věc v roli europoslance?
Především bych poděkoval našim členům a příznivcům.
Ale přiznám se, že tak dalece zatím nemyslím. Nyní jde
o to, udělat v předvolební kampani maximum a pokračovat v naší trpělivé činnosti. Nám nikdo zadarmo nic nedá

Mladé tváře, nová vize – Dělnická mládež

(Pokračování ze str. 1)
Národní socialismus Martin Zbela označil za ústřední
světonázorovou ideu hnutí, ke které se přihlásí každý člen
DM. „Děláme něco, na co dnešní společnost není zatím
zvyklá. Dnes je přece prioritou každého nevázat se na nic,
na žádnou myšlenku, na žádnou ideu, už vůbec ne ideu
protirežimní, neoficiální, ideu, která většinové společnosti
vadí, jako každému člověku jeho špatné svědomí,“ řekl.
Národně socialistickému světonázoru se věnoval ve
svém příspěvku i místopředseda DM Matyáš Sombati. Dělnickou mládež označil za prostředek k vyslovování názorů
a myšlenek nezkažené mládeže, která si je vědoma svých
kořenů a pout k nim. „Dělnická mládež chce tyto své názory svou aktivitou vnést mezi dnešní zkázonosné liberalistické pseudoideje, nebo lépe řečeno, že je chce z povědomí naší společnosti vymést. Přednostně říkám, že jsme
mládež, která si je vědoma svých kořenů,
protože z toho vychází náš světonázor –
to je podstata národního socialismu,“ řekl Matyáš Sombati.
Světonázor mládeže stojí podle Sombatiho v opozici celému dnešnímu žebříčku hodnot, což by mělo být pro její příslušníky právě tím stimulem, tou další silou,
která je bude hnát kupředu.
„Nesmíme se nechat zlomit špiněním,
novinářskými pomluvami a všudypřítomnou propagandou hodnot konzumní společnosti. Za každých okolností musíme jít
dál, a i když naše cesta nebude jednoduchá, bude uspokojující, protože zvítězíme. K tomuto vědomí nám nedopomáhá
pouze sepjetí s námi samými, s naší půdou, ale i další hodnota, která dnešní dekadentní mládeži chybí, a tou je víra. Proto Věřme a nepochybujme!“ uzavřel svůj
projev Sombati.
Vedle Martina Zbely a Matyáše Sombatiho vystoupila ještě místopředsedkyně
DM Lucie Šlégrová, která zdůraznila osobní aktivity každého jedince. „Myslím, že je
pro nás velký úspěch, že jsou mezi námi
lidé, kteří opravdu dokážou vést, a to na-

objasněný pronájem chomutovského Kamencového jezera a mnoho dalších věcí. „Každopádně ale její nápad přebírají i další města, mimo jiné se k tomuto kroku chystá
i Litvínov, a to je jenom dobře,“ dodal Kotáb.
LUCIE ŠLÉGROVÁ

prosto aktivně. Takových lidí je vždy až hrozivě málo, to bývá častým důvodem k neúspěchu, i při takovém množství
vyloženého úsilí těchto jedinců. Proto bychom si všichni
měli uvědomit důležitost naší vlastní aktivity. Aby Dělnická mládež nebyla jen místo, kam si lidé budou psát o legitimace, aby je mohli vystavit či ukazovat známým. K tomu
legitimace skutečně neslouží,“ řekla Lucie Šlégrová.
Ustavující sjezd mládeže schválil i program hnutí, jenž
má celkem 27 bodů.
„Ideově stojí na třech pilířích. Jsou to půda, národ a víra. K plnohodnotnému životu potřebujeme jistotu domova, ve kterém se cítíme dobře. Pokojné vztahy s ostatními
od nás vyžadují jednotu myšlení a sounáležitost s vlastním
národem. K pochopení života a jeho smyslu se neobejdeme bez pevné víry a úcty k tradici a předkům,“ přečetl preambuli programu Martin Zbela.

Program Dělnické mládeže se dotýká všech stěžejních
oblastí lidské společnosti. Tři ideové pilíře – půda, národ,
víra – se však prolínají všemi 27 body národně socialistického programu.
Například hned bod první připomíná, že naše země patří pouze nám, ne přistěhovalcům a lidem odlišné národnosti. Sedmý bod se týká národa – základním článkem národně socialistické společnosti je tradiční rodina, tj. muž,
žena a dítě. Bod osmnáctý přichází s vírou v národní socialismus, jako ústřední ideu, určující existenci a činy národa. Nejen přísný zákaz drog, ale i jejich propagace připomíná bod patnáctý.
Body 21, 22, a 23 se dotýkají dnešního problému znásilňování historie na úkor zejména dnešní mladé generace a jejích požadavků. „Tyto snahy považujeme za skandální vměšování cizího státu (např. Izraele) a jeho pokrevních i státních příslušníků do kultury
evropské civilizace,“ píše se v programu, který pokračuje požadavky svobodného historického bádání celé historie bez výjimky a rehabilitace a odškodnění všech politických vězňů po
roce 1989.
Podle slov zvoleného předsedy Dělnické mládeže Martina Zbely program
hnutí není obvyklým programem politické strany: „My ani nejsme politickou
stranou. Nesepisujeme naše požadavky pro to, aby nás někdo za to volil. Nic
neslibujeme, ani neprosíme o moc. My
jsme ta moc! (…) Změna myšlení, to je
změna kultury, způsobu života. To je totiž největší problém dnešní doby. Nikoliv postavení radaru, schválení Lisabonské smlouvy, způsob volby prezidenta
nebo zadlužení cikáni v Chomutově.
Všechny tyto malé problémy pramení
z problému velkého – tohle není systém vládců, ale sluhů.“
Více informací o Dělnické mládeži
včetně 27bodového programu hnutí najdete na www.delnickamladez.cz
-red-

a co si nevybojujeme sami, to mít nebudeme.
 Neobáváte se toho, že by při vašem projevu vzali ostatní europoslanci nohy na ramena jako v případě
Václava Klause?
Před mým projevem možná prchnout mohou, to je vcelku jejich věc. Ale před naší neústupností, odolností a nesmířlivostí k politikaření, byrokratismu a k fanatickému
eurofilství neutečou.
 Co je pro DS nyní prioritou – problémy na komunální úrovni (třeba sídliště Janov a jiné lokality), nebo celostátní politika a další směřování země?
Ono se to navzájem nevylučuje. Problémy lokalit totiž
silnou měrou ovlivňují celkový stav naší země. A že je naše republika nemocná, to je vidět na každém kroku. Léčba musí být účinná, radikální a nekompromisní. Jedině tak
se zbavíme zhoubného liberálního bacilu, který nás všechny ohrožuje. Věřím, že se nám v dohledné době podaří nastartovat kroky k ozdravění naší společnosti. Záleží to však
především na občanech, na nikom jiném.
 Stále tedy platí nulová tolerance polistopadovému režimu?
Nulová tolerance bude platit do té doby, než se nám
podaří vyhnat tuto zkorumpovanou sebranku z jejich křesel. Nemáme důvod na své politice nic měnit.
-red-

Exekuce? Ať si svůj
dluh odpracují
Rád se připojuji k rozhodnutí chomutovské radnice,
vypořádat se s lůzry místního obyvatelstva, po kterých
není žádán příspěvek ke kulturnímu vyžití obyvatel, ale
pouze zaplacení obyčejných potřeb na provoz státních
bytů a pokut za nepřístojné chování obyvatel, kterých
se to týká. Avšak i tato „bohulibá“ činnost má svá úskalí
a své chyby, které nakonec odnese naše majorita.
1) Tito lidé většinou živí své nebo cizí děti, kterým
stát musí garantovat alespoň existenční minimum. Původců dluhů a problémů se to samozřejmě týká také.
2) Pokud není tento zákon naplněn, ohrožuje státní
správa zdraví a život jednotlivce.
3) Pokud sebere státní orgán peníze cikánskému
jednotlivci, většinou se s tím vyrovná způsobem půjčování peněz od lichvářů. Pokud ovšem má děti, které budou druhý den řvát hlady, nejspíš se tento jedinec uchýlí ke krádežím a loupežím, ke kterým měl dříve alespoň
minimální zábrany.
Výsledek bude tento: Cikánské tlupy, které nebudou
mít na jídlo (alkohol, cigarety), budou páchat trestnou
činnost, a tím budou zatěžovat veřejnou správu (policii, soudy), díky tomu opět naroste výdajová položka
ve formě pokut, případně (ne)zaplacení nákladů soudního řízení.
Proto chci, aby těmto lidem byla nabídnuta možnost
si svůj dluh odpracovat. Exekuce nic neřeší, pouze podněcuje vyšší agresivitu těchto občanů.
Snad jednou nastane doba, kdy budeme moci ukázat všem, že všechno má nějakou hodnotu.
JOSEF KALIŠÍK

www.delnickelisty.cz
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Na Petrových kamenech s NO
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usím se ještě vrátit k jednání o zákazu Dělnické
strany před Nejvyšším
správním soudem, které
začalo 18. února a skončilo pro nás
vítězným verdiktem 4. března.
Málokterý režim či politická garnitura předvede svou neschopnost
a slabost v přímém přenosu televizním divákům. Ministr vnitra s vazbami na mafii pošle politickou stranu
před Nejvyšší správní soud, kde jeho zástupce před kamerami a novináři ukáže svou bezradnost
v případě důkazů, z nichž některé dokonce sám znehodnotí.
Čekali jsme tribunál, na kterém budou veřejně demonstrovány skutečnosti pro zákaz Dělnické strany, místo toho účastníkům jednání soud promítl videonahrávku napadení monitorovacích hlídek DS cikány 4. října v Janově. Nikoliv „podezřelé“ výroky představitelů DS, ale „seber se a vyjeď, ty kundo česká špinavá!“ zaznělo v Brně u soudu z úst cikánů, na
promítacím plátně.
Další důkazy – prezentace stanov DS, které z úst navrhovatele zákazu jsou demokratické a slouží pouze pro dokreslení, nebo stanoviska z našeho oficiálního webu, kam se snad
omylem některého úředníka Ministerstva vnitra připletla i zpráva o postavení našeho vlastního kandidáta do Senátu – také
jen pro dokreslení!
Celým jednáním se nesla marná snaha spojit Dělnickou
stranu s Národním odporem (NO). Otázky pana zástupce Henycha a soudců typu „Byli jste s NO v kontaktu?!“ nebo „Organizovali jste společné shromáždění!“ či „Přiznejte, že vaši lidé
jsou v NO?!“ mi tak trochu připomínaly scénky ze slavného filmu, zpracovaného podle neméně slavné knihy Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice. „Přiznej, že si s černým galánem tančila na Petrových kamenech a smilnila!“ slýchaly obviněné před inkviziční stolicí.
Černý galán, zlý duch, měl ostatně s Národním odporem
jedno společné – ani on se neuráčil registrovat svou značku na
ministerstvu. A právě na to dojela obžaloba, když se křečovitě
snažila dokázat, že Dělnická strana spolupracuje – „smilní“ –
se zlou organizací černých galánů, která formálně neexistuje,
což také musel, byť nerad, úředník Henych přiznat.
Achilovou patou tohoto systému je, že nedokáže jasně
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a zřetelně pojmenovat svého nepřítele, ale přitom se navenek tváří, že tento nepřítel je všude kolem nás, např. v podobě extremistů. V roce 1993 Zákonem o protiprávnosti komunistického režimu označil komunismus u nás za zločinný,
nelegitimní a zavrženíhodný, přitom však umožnil existenci
a působení komunistické strany v rámci polistopadové parlamentní demokracie.
Během dvaceti let se v naší zemi vyprofilovala – dle podání systému – nová zločinecká organizace – Národní odpor,
pravicový extremismus, fašismus atd. Dělnická strana skončila před soudem právě proto, že je
podezřelá z napojení na toto politické
„podsvětí“ a hlásání zločinecké ideologie.
Ve stejný den začátku směšného tribunálu
v Brně však zástupci
jiné zločinecké ideologie – komunismu –
(označené takto zákonem) hlasují o Lisabonské smlouvě
v parlamentu. Člověk
nemusí mít právnické
vzdělání, stačí obyčejný selský rozum aby
pochopil, že někde
něco není v pořádku.
Celý tento směšný systém, který se nazývá demokracií podpíranou „veřejnými průzkumy“ soukromých agentur, do
jejichž činnosti nikdo nevidí ani vidět nesmí, je největším zločinem po roce 1989. Ponížil lidskou důstojnost natolik, že vyburcoval mladou generaci k pochodům našimi městy.
Ve svém byrokratickém a materiálním pojetí světa považuje systém svého nepřítele pouze za organizaci, subjekt, prostě
něco, co se musí registrovat, zaevidovat, zaškatulkovat a očíslovat, případně rozpustit a vymazat ze seznamu. A to je také
jeho největší slabinou, protože opozice (myslím tu reálnou, nikoliv parlamentní) vidí svět naprosto jinak – tento svět není
materiální a spekulativní, ale duchovní a respektující tradici
– národně socialistický.
Před inkvizicí, díky které v minulosti zemřelo mnoho nevinných lidí, skončili lidé, kteří „tančili a smilnili na Petrových ka-

Po nebo proti proudu?

iberalismus ničí společnost mnoha způsoby, jedním
z nich je způsob využívání času. Čas dnes totiž valná
většina lidí tráví většinou v práci nebo ho věnuje užívání si, namísto čtení, sebevzdělávání se a vytváření
si vlastního, ale objektivního obrázku o tomto světě. O souvislostech a příčinách problémů dnešního světa a hlavně uvědomování si, komu tyto problémy a konflikty vlastně prospívají. Tato většina, zcela pohlcena „výdobytky“ liberalismu, stala se vnitřně líná, ztratila vlastní názor a nadhled a nanejvýš
ochotně se připojila do hlavního a především toho „správného“ proudu informací.
Mnozí lidé ztratili zájem rozlišovat mezi objektivními informacemi a mediálními dogmaty. Ztratili schopnost barevného vidění. Ale proč neplout s ostatními po proudu, proč si
nemyslet to, co oni? Ten proud je největší a většina má přeci
vždy pravdu. Zvlášť dnes, když tu máme demokracii! Ke všemu, plavat proti proudu není vůbec jednoduché – je nebezpečné mít pravdu ve věcech, v nichž se většina zmýlila. Proti-

plující proto začnou těch několik „rebelů“ strhávat zpět a narážet do nich.
Ale ani pro masu plující po proudu není toto jednoduché,
totiž není jednoduché srazit takovou skupinu, která ač malá,
je sebevědomá a ví, kam pluje. Naopak bude těch pár rebelů
strhávat části onoho davu, plujícího po proudu.
Kdo chce plout po proudu, musí přijímat nejen dnešní, ale
i dogmata historická. Nač se přebytečně přehrabovat v historii,
mít pochybnosti a přinášet důkazy? Když poplujeme po proudu, budeme hrdinové. Za diskuzi o některých tématech bychom naopak mohli obdržet zákaz své názory sdělovat nebo
jít rovnou za mříže.
Nač bychom měli například dumat nad izraelsko-palestinským konfliktem? Viníka hned každý zná – Hamás. Každý školák ví, že Hamás je teroristická organizace, která neustále útočí
na Izrael, zatímco ten se jen brání. Co na tom, že Palestincům
bylo zabráno a je okupováno historické území. Izrael je nevinný, pátrat o souvislostech a příčinách je zbytečné. Palestinci se
se současným stavem musí smířit, jinak mír nenastane. Může-
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ká a svobodomyslná, vládne skutečně sociální spravedlnost.
Jediným lékem na nastolení sociální spravedlnosti je národní socialismus. Ano, tak prosté to je! Národní socialismus
nebrání svobodnému podnikání, ale přísně upravuje pravidla „spolunažívání“ zaměstnanců a zaměstnavatelů. Tento
státní systém nedovolí, aby se kdokoliv, kdo pracuje, dodržuje zákony či se ne vlastní vinou ocitne v nouzi, dostal do sociálních problémů.
Podívejme se na to v případě propuštěných sklářů z mnoha hutí. Skláři a jejich rodiny se sešli před sídlem vlády a zoufale upozorňovali na svojí situaci. Nejenom, že ministři ne-

robíhající ekonomická krize ještě více rozevřela nůžky
sociálních rozdílů mezi jednotlivými vrstvami obyvatel.
Po celých dvacet porevolučních let jsme nemuseli tyto problémy řešit. Ostatně ani za vlády komunistické
strany, kdy zde vládlo plánované hospodářství, nebyly razantní sociální rozdíly mezi obyvatelstvem. Správně mnozí namítnou, že tehdy ekonomika stála na jiných základech a pracovala podle jiných pravidel. Jenže fakt je fakt.
Ostatně ani za Protektorátu nepracovala ekonomika podle
současných pravidel, protože zde bylo zavedeno válečné hospodářství. Dá se říci, že konec ekonomiky a hospodářství fungující podobně jako dnes nastal v roce 1938. Skutečné sociální rozdíly
a potřebu sociální spravedlnosti řešila naposledy tzv. první republika.
A zde narážíme na nešvar převzatý z dob levicové totality, kdy se mnohá slova zprofanovala a jejich význam se překroutil tak, že dnes působí divně
a mnohdy i směšně. Mám na mysli slova jako je práce, dělník
či sociální spravedlnost. Ale skutečný význam těchto slov platí stále a dnes možná ještě více. Musíme si hluboce vážit poctivě vykonávané práce, ať se děje v jakékoliv době, a dělník
není jenom ten, kdo pracuje rukama, ale je to každý, kdo vykonává práci prospěšnou pro společnost. Zkrátka dělníci rukou a dělníci mozků. A nyní se ptám, co je špatného na hlásání sociální spravedlnosti?
Mnozí spletení liberální pravičáci začnou povykovat, že
chceme pod rouškou sociální spravedlnosti pašovat do státu
komunismus. Což je nesmysl a blouznivost. Dnes, kdy jsou denně propouštěni z práce stovky zaměstnanců a jejich rodiny rázem nemají na základní platby, musíme se ptát, jestli zde v této
zemi, která již dvacet let do omrzení opakuje, že je humanistic-

menech s černými duchy“. Ostatně, budeme-li vycházet z dnešní presumpce viny za minulost a morální odpovědnosti dnešních lidí za historická čísla (které nikdo nesmí zpochybnit ani
revidovat), a přistoupíme na tuto absurdní „logiku“, nebo spíše hru systému, museli by před Nejvyšším správním soudem
skončit i zástupci církve (a nejen oni), protože je přece materiálně a historicky dokázané, že během dlouhého působení „této
organizace“ v minulosti zemřelo spousta nevinných lidí.
Je to samozřejmě nesmysl, ale už chybí ten stěžejní dodatek – proč někdo nese zodpovědnost za minulost (a to ještě ne svou), a někdo jiný ne? Proč Dělnická strana stojí před
soudem za propojení s tzv. neonacisty, a komunistická strana se svou ideologií působí v zákonodárném sboru demokratické země?
Tento systém proti nám nemá žádné argumenty, jeho jediným „důkazem“ je mnoha režimy tolikrát
zkreslená minulost. V našem
případě využívá úseku dějin
z let 1933 až 1945. Opět
jen čísla, čísla, jako ve
sportce nebo na burze. Nikoliv myšlenky,
za které by se někdo
statečně postavil proti nám, ale pouze útržky z historických knížek poskládané jak
se zrovna hodí. Leporelo, které se otevře
a složí podle libosti.
To má být argumentem proti naší národní
a socialistické ideji? Dnešní
politici a celebrity mají být alternativou, vzorem pro dnešního
mladého člověka plného síly a zdravé mysli, který chce takovou
i společnost? Pohlavní devianti, cikáni a menšina, jejíž domovský stát na Blízkém východě bombarduje školy plné dětí?
Účast u Nejvyššího soudu byla rozhodně poučná a je dobře, že ji národ mohl vidět v přímém přenosu. To nebyl proces
s Dělnickou stranou, ale počátek procesu s polistopadovým
a jemu předcházejícím režimem, s jeho arogancí a neschopností zároveň. Se skomírající materialistickou ideologií, kterou
dnes praktikují pouze devianti, feťáci a zloději, ale její idealisté
jsou již dávno mrtví, alespoň duchem – jako komunisté v parlamentu a liberalisté v Evropské unii.

MARTIN ZBELA
me být alespoň rádi, že je izraelský způsob boje tak efektivní
a daří se mu minimalizovat ztráty na civilistech.
Nebo si vezměme nedávné problémy s ruským plynem.
Z podání médií je hned každému jasné, že za vše může Rusko. Proč bychom tomu neměli věřit? Proč bychom měli sledovat
jiná média a nedej Bože zjistit, že Ukrajina neplatila za ruský
plyn a ten, který měl proudit do Evropy kradla? Avšak to není
důležité, hlavní je, že našim prozápadním médiím tato nálada vůči Rusku vyhovuje.
Dnes pro člověka není důvod nevěřit většinovým názorům.
Souhlas s nimi ho nic nestojí, ba naopak – ještě tím může získat. A ti, kteří plují proti proudu, budiž zatraceni! Připravují nás
o náš krásný imaginární svět, kde je všechno dovoleno, jen ne
ho zpochybňovat. A co na tom vlastně záleží, jestli to, co říkají učebnice dějepisu a hlavní deníky, je pravda? Co záleží na
tom, jestli politici lžou?
Doménou liberalismu rozhodně není Pravda. Ta s jeho působením umírá, nahradil ji konzum. Ten jediný dokáže mysl
zaměstnat tak, jako hledání pravdy. Je pohodlné věřit tomu,
co říkají všichni, užívat si, nedělat si z ničeho hlavu a hlavně plout po proudu. Kdo toto neuznává, pro toho demokracie neplatí!

MATYÁŠ SOMBATI
Je to umíráček spekulantskému, hodnoty nevytvářejícímu kapitalismu, kdy vyvolení šíbři žonglovali čísly, virtuálně přesunovali miliardy dolarů, a jiní propagátoři, smrtící světlonoši globalizace, vtloukali lidem do hlav jedno a to stejné. Bav se a nakupuj! Bav se a nakupuj! Zapomeň na svou zemi, odhoď národní
identitu! Vždyť internet a virtuální svět je tvou vlastí! Současná krize je krizí z nadvýroby, kdy svět je přesycen záplavou nového zboží. Bylo by dobré, kdyby současná krize měla očistný
charakter a místo spekulací a pyramidových her by nastoupila
opět lidská tvořivá práce. Aby rozvoj světa nebyl závislý na burziánech, ale na lidech práce, jak duševní, tak manuální.
Každý musí mít dostatečný podíl ze své
práce. Zisky by se měly rozdělovat rovnoměrněji. Není možné, aby zaměstnanci vytvářející
milionové hodnoty dostávali mzdu, jež sotva
stačí na uživení. Národní socialismus umožní částečné přerozdělení zisku směrem dolů. Ale pozor! Žádným znárodňováním, národní správou či dělnickými radami
– komunami. Žádný podnikatel nebude krácen ve svém nezadatelném a prospěšném úkolu – podnikat a tím dávat práci lidem. A také se to rozhodně netýká drobných živnostníků,
mající jednoho zaměstnance či učedníka. Zde mluvíme o velkých firmách, strategických podnicích. Vedení těchto firem musí pochopit, že přerozdělením částky zisků směrem k zaměstnancům, pomůže především samo sobě, protože zaměstnanci
budou spokojenější a za vyšší mzdy budou více utrácet a tím
vracet prostředky těm, kdož jim je dal.
Musí se vytvořit spolupráce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, protože Dělnická strana neštve společenské třídy proti
sobě, ale snaží se je spojit, protože jedině tak prospějeme národu a vlasti. Svornost v národě je zárukou budoucnosti.

O sociální spravedlnosti
poslali ven ani vrátného, ale cynicky prohodili, že nechápou,
proč skláři demonstrují před vládou, když by měli jít před sídla
majitelů sklářských hutí. Což je možná pravda, ale ministři za
ODS by si měli uvědomit, že to byla jejich strana, kdo privatizoval a umožňoval dosazení kapitalistických tunelářů. Majitelé, kteří vedli tyto sklárny, vesele „vytěžovali“ zisk a neinvestovali ho zpátky do firem.
Takže, žádná krize, ale špatné hospodaření managementu.
Bylo by příznačné, že ta samá vláda, která posílá skláře před
domy sklářských baronů, by v případě takové demonstrace
poslala na protestující oddíly těžkooděnců, aby chránily podnikatele – tuneláře. A nedej Bože, kdyby protestujících bylo 88
a měli by 18 transparentů a sešli by se v den, kdy se před sto
lety narodil vrátný v nacistickém ministerstvu propagandy. To
by se snad demonstrace rozehnala střelbou…
Dnešní krize není krizí tržního hospodářství jako takového.

Větší krize je v zemědělství

Z

emědělcům už pomalu dochází trpělivost, protože jejich situace je den ode dne horší. Není divu, že před
očima nechápajících Pražanů a ještě méně chápající
eurokomisařky pro zemědělství uspořádali protestní
pochod hlavním městem. To si ovšem naběhli. Potíže, s nimiž
se zemědělci denně potýkají, jsou pro sdělovadla komerční
i veřejnoprávní mnohem méně zajímavé než rozlité mléko na
dlažbě, rozsypané zrní a utrpení dvou živých kraviček v městských ulicích.
K nepochopení se hned přidala veterinární státní správa,
která za tyto delikty bude rozzlobené zemědělce pokutovat.
Ovšem zemědělci nejsou ani tak rozzlobení, jako spíše zoufalí. Teprve nyní doplácejí na uspěchaný vstup naší republiky do
EU, kdy se přístupové smlouvy nahonem uzavřely, takže se zemědělství neprojednávalo takřka vůbec. Nelze zazlívat zemědělské politice starých unijních zemí to, že využila šanci a v podobě záměrného nastavení nerovných podmínek se zbavila
tak vážného konkurenta, jakým i přes potrhlou antikoncepční

transformaci naše zemědělství pro ně bylo a dosud je.
Musíme dnes připomínat lidem, že tím, kdo tenkrát tolik
pospíchal a vedl jednání, byla vláda sociálních demokratů.
Právě oni tenkrát pospíchali a pospíchají i dnes s přijetím Lisabonské smlouvy.
Leč vraťme se k zemědělcům a tomu, jak na ně dopadá
krize. A jsou to dopady velmi kruté právě pro specifiku tohoto
druhu podnikání. Základními výrobními prostředky jsou půda,
rostliny a zvířata. Útlum hospodaření v situaci recese a krize
v zemědělství vypadá i dopadá jinak.
V průmyslu je možné snížit fond pracovní doby, utlumit výrobu nebo, když už dojde na lámání chleba, přečkat nejhorší
dobu v odstávce výroby. Stroje se vypnou, dělníci dostanou zákonných šedesát procent mzdy, pokud jim odbory nevyjednají
mzdu vyšší, a provoz může být bez problémů obnoven. (Stranou ponechávám pro tentokrát otázku propouštění a sociální
dopady na zaměstnance i na zaměstnavatele.) Zemědělci nic
z toho udělat nemůžou.

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
Půdu je možné nechat ležet ladem, ale to uškodí krajině,
zaplevelí pole a náklady na obnovení rostlinné výroby budou
obrovské. Je možné spálit žito v peci elektrárny, aby zdražil
chleba, jak zaznamenali svého času slavní W+V. (Mimochodem, tehdy byla také krize.) Ovšem krávu, na rozdíl od stroje,
nevypneš. Musí dostat krmení nebo včas, dokud ještě z nedostatku krmení neztratila hmotnost, skončit na jatkách.
Odborníci tvrdí, že založit kvalitní chov dojnic je věc na desetiletí a prakticky v našich ekonomických podmínkách nemožná. Totéž platí o chovu vepřů či drůbeže. Ovce a kozy jsou už
dnes spíše alternativou hlavního směru zemědělského podnikání.
Stále více chovů, zvláště těch menších, kde nemají ekonomické rezervy, dnes zaniká. Dojnice končí na jatkách a sdělovadla si kritických podmínek všimnou jen tehdy, když někdo nechá zvířata chcípat hlady. Jinak to jaksi moc nezajímá ani vládu, ani spotřebitele. Své mléko si přece v supermarketu koupí
tak či tak. Bude sice pocházet z okolních zemí, kde je zemědělská politika prozíravější, ale mléko jako mléko. Ostatně, pokud
se nic nezmění, brzy už naše země nebude potřebovat zemědělskou politiku vůbec. Nebude mít totiž zemědělství.

RUDOLF PIKOLA

III

Glosy
Hudebník
politikem?
Když před lety pan Michael Kocáb vstoupil do politiky a slíbil, že z ní odejde, po odchodu posledního
sovětského vojáka z území tehdejšího Československa (a tehdy svůj slib dodržel), nikoho asi nenapadlo,
že i on se řídí heslem sliby – chyby. Buď je to lhář,
nebo možná vyhodnotil situaci v Karlových Varech jako návrat ruských vojsk. Faktem je, že je zpět v politice a to dokonce jako ministr pro lidská práva a menšiny.
Sledoval jsem tedy jeho vystoupení v České televizi a nestačil se divit. Teprve po měsíci ve funkci pochopil, že problém cikánské menšiny je složitý. Jsem
zvědavý jaké další objevy nás čekají v příštích měsících. Nicméně nastínil i řešení této otázky. Tím je podle něj vytvoření romské inteligence. Každý čtvrtý vysokoškolák by měl být rom či příslušník jiné menšiny.
Jestliže jste nyní (stejně jako já při sledování pořadu)
vybuchli smíchy, věřte, že je to spíše k pláči. Má totiž
v plánu dávat školám jakýsi příplatek za každého žáka z této menšiny. Dovedu si živě představit, jak školy,
pro které je dobrá každá koruna, přibírají masově cikánské studenty, kteří by se do podobného zařízení
vlastními silami nikdy nedostali. Už vidím jak se opět
sníží úroveň našeho školství, jak vzrůstá násilí ve školách a život v nich se stává pro učitele i normální žáky
peklem.
V závěru tohoto televizního pořadu Kocáb prohlásil, že romové mají spoustu krásných vlastností, které
my bohužel neumíme vidět. Jmenoval například přátelství, lásku k dětem, hudbě a výtvarnému umění.
Myslím, že každý jejich soused byl o cikánské lásce
k hudbě už několikrát dobře zpraven formou popíjení
alkoholu a halekáním do brzkých ranních hodin.
A o jejich výtvarném cítění se může každý přesvědčit
na zdech a ve výtahových kabinkách. Média prý musí
změnit obraz, který o cikánech utvářejí, abychom pochopili jakým jsou pro nás obohacením. A řešení se
prý nemá přebírat od „extremistických“ stran, ale musí být originální, humanistické a demokratické.
Co k tomu dodat? Snad jen, že zde bezezbytku platí přísloví – Ševče, drž se svého kopyta. Jako hudebník byl možná pan Kocáb úspěšný, jako politik však
zklamal na celé čáře.
D.S.

Další cizinec
a další masový vrah
Není tomu dlouho, co v Petřvaldu na Karvinsku
zastřelil 41letý cizinec čtyři lidi a poté se pokusil o sebevraždu. Čtyřnásobný vrah těžkým zraněním v nemocnici podlehl.
Média s velkou mírou opatrnosti informovala
o tom, že vrah je cizinec, pravděpodobně Makedonec.
Některé zpravodajské servery ale také uváděly, že zatím není přesně jasné, jestli je z Makedonie, Albánie
nebo Černé Hory. Podle dostupných informací je událost v Petřvaldu zřejmě nejtragičtějším případem svého druhu v Česku za posledních několik desítek let.
Já osobně už nenacházím vhodná slova, jak tuto
tragédii popsat. Hlavou se mi honí otázka, jestli by se
dalo takovémuto řádění cizinců v naší zemi, kteří znásilňují, vraždí a páchají tu nejzávažnější trestnou činnost zabránit tím, že přestaneme z České republiky
dělat žumpu Evropy, do které se mohou sjíždět vrazi,
pedofilové, násilníci a zločinci ze všech koutů naší
planety?
Cesta k čistému státu bez těchto bastardů (jinak
tyto kreatury už nazvat neumím) však nevede přes
naši zkorumpovanou, protinárodní vládu napojenou
na organizovaný zločin a spolupracující s mafiánskými bossy. Dokud zločinci typu Nečase, Kocába nebo
Íčka nebudou sedět na lavici obžalovaných a neponesou trestně právní odpovědnost za tuto zoufalou situaci, do které dostali naši zemi, do té doby se zde nic
neposune k lepšímu.
Ten první ještě v polovině loňského roku do naší
země zval statisíce cizinců. Nikdo neposlouchal naše
varování, co všechno zelené karty a pobídky naší vlády můžou způsobit.
Ten druhý zase omlouvá porušování českých zákonů ze strany cizinců a vyzývá naše úřady a policii, aby
nedodržovaly platné zákony a nepostupovaly tak, jak
se postupovat má, protože cizinci jsou v naší zemi
chráněni. Mohou si zde dovolovat a dělat cokoli, zdržovat se na území našeho státu bez potřebných platných povolení, ale podle Kocába to není důvod k jejich deportaci.
A ten třetí? Když někdo řekne nahlas svůj kritický
názor na současnou vládnoucí garnituru zločinců, je
potřeba ho zmasakrovat, pošpinit, zrušit. To zrušení
se mu ale nepodařilo a Dělnická strana v těchto
dnech získává stále větší podporu občanů, jako ještě
nikdy předtím. A oni si jsou moc dobře vědomi, že cesta ke svobodě a demokracii vede přes jejich vězeňské
cely.
Český národ se stále hlasitěji ozývá a požaduje
Českou republiku nejenom bez zkorumpovaných politiků hlasitě chrochtajících u svých přeplněných koryt,
ale také bez pedofilních vrahů ze Slovenska, bez masových vrahů odněkud z Makedonie nebo Albánie
a bez asiatů roznášejících zákeřné nemoci.
BOHDAN GRYGAŘÍK

www.delnicka-strana.cz

Názory čtenářů
Z bláta do louže
V dobách nedávno minulých bylo velmi „moderní” obdivovat a hlavně chválit vše, co pocházelo ze Sovětského svazu (SSSR). Komunistická strana Československa (KSČ) ráda
vydávala tehdejší Sovětský svaz vždy za dokonalý vzor ctností
a dokonalosti. Jednoduše řečeno to ve výsledku znamenalo,
že každý “Rus, chcete-li Sovět“ :-) měl být pro „řadového” občana automaticky v podstatě hrdinou a především všudypřítomným „osvoboditelem”.
Přijde vám to úsměvné? Ano, ano, jistě to úsměvné i bylo.
Už jako malý kluk jsem ale nedokázal pochopit, proč si soudružka ředitelka ZŠ pozvala mé rodiče, jen kvůli tomu, abych
prý na sobě nenosil tričko s vlajkou USA. Že by prý z „toho mohly být problémy“. A takových takzvaných „úsměvných“ absurdností bylo tenkrát nepočítaně.
A já se tedy ptám, kde si stojíme dnes? Poučili jsme se?
Obávám se, že bohužel nikoliv. Místo „skvělého Sovětského
svazu“ máme dnes „skvělé Spojené státy“. A za nošení triček s „nevhodnými motivy“ se není dnes vůbec problém ocitnout nejen v ředitelně základní či jiné školy, ale bohužel, a to
už vůbec úsměvné není, i ve vězení. V „lepších“ případech si
„zlobivé“ žáky vyslechne kriminální policie při tzv. podání vysvětlení.
Jeden můj bývalý kolega ze zaměstnání by na to dnes asi
řekl: „To přece není možný. To si děláš legraci. Tomu se mi nechce věřit!“ Ne, pane kolego, nedělám si legraci…, a jak rád
bych…

duben – červen 2009

Jak čelit
hospodářské krizi

Vážení občané!
Přinášíme vám návod jak skutečně čelit probíhající hospodářské krizi, z celé události si odnést cenné poučení a omezit možné materiální škody. Čím jednoduše popsat současnou
ekonomickou krizi?
Krize je způsobena tím, že lidé a podnikatelé byli nalákáni do
úvěrů, které mohli splácet jedině potud, pokud si jiní brali stále
větší objem úvěrů. Jakmile se tato pyramidová hra začala zadrhávat, začínají mít ti, co si vzali úvěry nejpozději, nebo jich mají
hodně problémy se splácením.
 Jak to, že bylo možné lidi takto jednoduše nalákat, to je
nikdo nevaroval?
Systém (politický a ekonomický) byl rád, že si lidé berou půjčky, stávali se více závislými. Vytvářel se umělý ekonomický blahobyt. Lidé si dopřávali více, než co si mohli reálně dovolit. Dokonce je za to před pár lety pochválil i prezident Václav Klaus ve
svém novoročním projevu. To už bylo v době, kdy bylo jasné, že
bude problém.

takové nemovitosti je poloviční nebo ještě nižší než normální tržní
cena. Proto banka nemá důvod k dražbě – přišla by o peníze.
 Nejsou takové rady neetické?
Nejsou, zahraniční velkokapitál se k našim občanům chová
jako lichvář a brutálně omezuje všechny demokratické politické alternativy obrany jako je Dělnická strana. My se jen bráníme a zároveň bráníme i zájmy občanů. Co je neetické je především takováto lichva.
 Co dále by měli lidé dělat?
V takových těžkých časech je nezbytné mít jistotu dobré práce, jedině tak lze úvěry splatit.
 Takže pilně pracovat?
To nemusí stačit, vlády odvážejí výroby a služby do zahraničí za levnými cizinci. Kdo v našem systému jen poctivě pracuje
a nereptá, je pro vládu vítanou ovcí a svou pokorou její pozici jen
posiluje. Zde je účinná jedině politická obrana. Je nutno aktivně
se domáhat svých práv, než bude pozdě.
 Tedy volit Dělnickou stranu?

Naše soukromí vs. odposlechy

JOHANA BŘEZINOVÁ

Knižní tipy
David Irving –
Morgenthauův plán
V létě 1944 začínaly být
velmi aktuální otázky poválečného uspořádání Evropy,
zejména samozřejmě otázka, co udělat s Německem.
Mezi nejkontroverznější návrhy na poválečné uspořádání Německa patřil tzv. Morgenthauův plán, který byl
Rooseveltem a Churchillem
schválen v září 1944 na konferenci v Quebecu.
Jaká byla historie vzniku
tohoto plánu a jaké byly jeho cíle?
Autorem plánu byl americký ministr financí Henry Morgenthau, který se zabýval případnými poválečnými německými reparacemi a při této příležitosti ho prezident Roosevelt vyzval k vypracování návrhu
na celkové uspořádání poválečného Německa.
Základním bodem Morgenthauova uvažování byl názor,
že Německo bude i po válce největší hrozbou pro mír v Evropě, a proto bude nutné tuto hrozbu tvrdými opatřeními odstranit. Z dnešního odstupu víme, že se tady Morgenthau
stejně jako někteří generálové připravoval na minulou válku
a na minulého nepřítele. Neuvědomoval si, že největší hrozbou po skončení války nebude zdecimované Německo, ale
bolševický Sovětský svaz.
Jak Morgenthau tvrdil, nestačí pouze zakázat armádu
a zničit zbraně, protože armáda, jak ukazuje minulost, se dá
rychle obnovit, staré zbraně se dají nahradit novými a modernějšími, nestačí ani finanční reparace, protože pro získání
těchto reparací by se nejdřív musel posílit německý průmysl,
což není v zájmu spojenců. Nestačí ani restituce německé
válečné kořisti, protože ta může vzbudit chuť na novou kořist a nestačí ani konverze válečného průmyslu na mírovou
výrobu, protože zpětná konverze se dá provést velmi rychle,
jak ukazuje příklad Spojených států.
Proto středobodem Morgenthauova uvažování, který se
táhne i celou jeho knihou, je jediný požadavek: naprostá likvidace Německa.
Tento a další zajímavé tituly získáte na www.sowulopress.cz

KSČM je nyní na okraji zájmu. Podíl viny na současném dění
má KSČM pochopitelně menší, ale to se může rychle změnit. Bolševismus je ideologie, která sloužila velkokapitálu, pokud potřeboval zajistit brutálním způsobem vymahatelnost dluhů. Pokud
jsou ztráty, co udělá velkokapitál? Donutí stát, aby ztráty znárodnil. To se na západě masově děje, mají tam bolševismus, akorát
si neříkají komunisté.
 Není to trochu příliš nařknout vyspělé západní země z toho, že provozují komunismus / bolševismus? Nikdo nikomu
majetky nezabavuje?
Bohužel, majetky prakticky zabavují. Pokud například vláda
USA převezme odpovědnost za obrovské ztráty pojišťovny AIG
a nutí daňové poplatníky je platit, zabavuje jim tím majetek. Ty
ztráty přitom znamenají zisky jiných bank, které by v případě krachu nikdo neplatil. Podobně se chtějí chovají i ostatní „západní“
vlády. Jde tedy o zabavování majetku velmi chytře, kdy vám sice zatím ponechají kontrolu, neboť vědí, že sami nejsou schopni
s vašim majetkem hospodařit, ale budou vás pomocí daní okrádat. Ty daně nepůjdou na rozvoj státu a vaše blaho, ale na prospěch finančních skupin. To jednoznačně odmítáme. Zde máme
nulovou toleranci s režimem.
VÁCLAV DYBA
Dokončení na kampan.wordpress.com
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LADISLAV BUDZ

Jsem opět velmi šokovaná! Tajná služba si přeje odposlechy, monitorování sms zpráv, a to až rok zpětně. Naše vláda to
Bezpečnostní informační službě (BIS) ale nechce povolit, byť
jak Ivánek Langer říká – BIS dlouhodobě podporuje.
Že by se Topolánkova vláda sama obávala toho, že by už
konečně byli odhaleni všichni zkorumpovaní politici, a prokázalo se propojení podsvětí na politiku, že by se odhalily aféry,
které by nás ani ve snu nenapadly?
Mně osobně se to nelíbí, ale z principu toho, že už takhle
člověk příliš soukromí nemá, a kohokoliv se zeptáte, odvětí
vám, že mobil je v tuhle chvíli asi nejsoukromější věc na světě,
kterou má. Hodně lidí bude argumentovat, že slušný člověk se
nemá čeho bát, ale upřímně: je rozdíl mezi slušným člověkem,
jenž je nepohodlný pro stát, a slušným člověkem…
Jen čekám kdy přijde doba, kdy už novorozencům budou
při narození aplikovat čipy pod kůži. Ono je totiž něco jiného
bojovat proti organizovanému zločinu a bojovat proti nám, občanům ČR, kteří se nebojí říkat své názory a veřejně vystupovat proti prohnilému systému.
Takže se ptám: Je to pro nás záchrana nebo záhuba? Čas
ukáže, nicméně pokud si teď budete chtít zanadávat na politiku s nějakým kamarádem přes telefon, tak pozor, jednou by
to mohlo být použito proti vám!

IV

Kontakty
 Co z toho systém má, že jsou lidé zadlužení a v problémech?
Mnoho. Především pokud máte hypotéku, musíte neustále
splácet, abyste nepřišli o bydlení. Zadruhé, pokud hypotéku nesplatíte, banky vám nemovitost zabaví a mnoho z prostředků, které jste zaplatili, jim připadne i s úroky. A zatřetí, pokud si všichni berou vysoké úvěry, sami si uměle zvyšují ceny, které musí za
bydlení platit. Když to sečteme a podtrhneme, zadlužení a vystrašení lidé, kterým hrozí exekuce a ztráta střechy nad hlavou,
jsou lépe manipulovatelní. Jediný problém pro systém představuje skutečná opozice, která poukazuje přímo na parazity, kteří
z této lichvy profitují a řídí ji.
 Co by měli lidé dělat?
Několik jednoduchých věcí. Pokud máte dluhy a můžete je
splatit, udělejte to. Pokud nemůžete, poraďte se s právníkem.
Platí, že pokud na banku vytvoříte dostatečný nátlak, můžete na
tom jen vydělat. Banky se bojí o své úvěry víc, než si myslíte a určitě vám teď nebudou chtít hned zabavit nemovitost. Těžko by jí
prodávaly. Pokud tedy dlužíte bance 90 a více procent ceny nemovitosti, nemovitost jí prakticky patří, a pokud jí dotlačíte k lepšímu splátkovému kalendáři, můžete platit i méně než nájem,
a nemovitost vám stále patří.
 Co ale potom, pokud nesplatím – mohou na mě přece
vyhlásit exekuci, ne?
Úvěr je jištěn kupovanou nemovitostí, takže banka může vaši
nemovitost vydražit. Vy máte ale v nemovitosti trvalý pobyt a nelze
vás jen tak vystěhovat na ulici. Exekuci na váš plat vyhlásit většinou nemůže. Je navíc dost nereálné, že by někdo dům nebo byt
i s vámi koupil v dražbě, když v něm máte trvalý pobyt. Hodnota

Minimálně. Ale tento pasivní přístup nemusí stačit, podporujte nás aktivně i mimo volby – pro další možnosti se zeptejte na
e-mailu: info@delnicka-strana.cz.
 Proč je politika tak důležitá?
Pokud budete zodpovědní na osobní nebo rodinné úrovni,
nezodpovědné jednání státu může vaše snahy zcela zmařit. Především vy se sice zbavíte dluhů, ale stát je na váš účet nadělá
a bude vás nutit je platit z daní. Pokud tedy aktivně nepodporujete Dělnickou stranu, znehodnocujete šance své i vaší rodiny na
úspěšné přežití i budoucí prosperitu. Ignorací politiky ignorujete
budoucnost vašich dětí.
 Není jiná strana schopna tyto problémy řešit?
Jedině Dělnická strana. Jak vlády ODS, tak vlády ČSSD dělaly vše pro to, aby se lidé dostali co nejhlouběji do dluhové pasti.
Jejich odpovědí na krizi jsou jen další dluhy pro ČR a její občany.
Dělnická strana se hodlá aktivně postavit takovému vysávání občanů a tunelování státu.
 Jak konkrétně se podílely tyto strany na zadlužování?
Prodej bank zahraničnímu velkokapitálu, úspěšné vytunelování národního majetku, převod nevymahatelných pohledávek
na stát, někdy maskovaný jako očista bank jindy jako protikrizové opatření, vojenská tažení, bezhlavé miliardové podpory nepřizpůsobivým občanům, lákání kriminálních existencí ze zahraničí a jejich podpora… Dělat dluhy bylo jediné, co tyto vlády ODS,
ČSSD a satelitů uměly a umějí. Teď, když jim už nechce půjčit
ani ten jejich zahraniční velkokapitál, tak si chtějí půjčovat přímo od občanů.
 A co KSČM, ta se přeci na tom nepodílela stejně jako
Dělnická strana?
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Plzeňský kraj – Václav Prokůpek, tel: 605 354 030,
e-mail: prokupek2006@volny.cz
Karlovarský kraj – Jiří Froněk,
e-mail: jiri.fronek@post.cz
Ústecký kraj – Petr Kotáb, tel: 603 206 308,
e-mail: PetrKotab@seznam.cz
Praha – Patrik Vondrák,
e-mail: patrik.vondrak@safe-mail.net
Liberecký kraj – Jindřich Nestler, tel: 776 177 210,
e-mail: nestler@jizersko.cz
Středočeský kraj – Tomáš Vandas,
tel: 608 981 643,
e-mail: vandas@delnicka-strana.cz
Jihočeský kraj – Jiří Štěpánek, tel: 603 427 704,
e-mail: stepanek-ds@seznam.cz
Pardubický kraj – Martina Pecinová,
tel: 720 491 918, e-mail: PeciMa@seznam.cz;
Vladimír Jirásek, tel: 775 942 085,
e-mail: vladjir@seznam.cz
Královehradecký kraj – Antonín Grund,
tel: 603 853 330,
e-mail: Tonda.Grund@seznam.cz
Kraj Vysočina – Milan Hroch, tel: 723 054 329,
e-mail: hroch_milan@elitemail.org
Jihomoravský kraj – Tomáš Málek,
tel: 739 141 186, e-mail: ds-jhm@email.cz
Moravskoslezský kraj – Benedikt Vácha,
tel: 731 263 261, e-mail: dsostrava@seznam.cz
Olomoucký kraj – Jiří Švehlík,
tel: 774 548 818,
e-mail: ds.olomoucky.kraj@seznam.cz
Zlínský kraj – Radim Skypala, tel: 605 881 108,
e-mail: radimskypala@seznam.cz

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

Volební konto

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

Bankovní účet Dělnické strany je veden
u GE Money Bank. Číslo účtu:

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

170 130 852 / 0600

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

Členské a sponzorské finanční příspěvky můžete
zasílat složenkou typu C na adresu Dělnické strany:
PO BOX 3, 161 01 Praha 6.
Děkujeme Vám za jakoukoliv finanční pomoc.

Dělnická strana (od 18 let)

Dělnická mládež (od 15 let)

„Přihlašuji se za člena Dělnické strany / Dělnické mládeže.
Slibuji, že budu dbát o dobré jméno strany (hnutí) a získávat její podporu u veřejnosti.“
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: Dělnická strana, PO BOX 3, 161 01 Praha 6. Příloha: průkazová fotografie (maximálně 1 rok stará).
Zaškrtněte jedno čtvercové pole u Dělnická strana, nebo u Dělnická mládež.

Moudrá slova
Non potest bene imperare, qui male antea serviit.
Nemůže dobře vládnouti ten, kdo dříve špatně sloužil.
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