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Policejní brutalita, připomíná to rok 1989… 
těmito slovy charakterizovala slovenská televi-
ze JOJ události v Šarišských Michaľanech dne 
8. srpna, kde ozbrojená police rozehnala pokoj-
né shromáždění občanů proti cikánskému tero-
ru v obci. 

Několik lidí bylo zraněno, jiné slovenští „kuklá-
či“ (obdoba našich těžkooděnců) odvlekli v pou-
tech do antonů. Mezi nimi byl i vůdce sloven-
ských nacionalistů a Slovenské pospolitosti Ma-
rián Kotleba.

Zrodil se slovenský Janov? Právě na to a další 
věci jsme se zeptali Mariána Kotleby bezprostřed-
ně po jeho propuštění z policejní stanice.

 Na stráž!
Stráž!

 Jak by si stručně zhodnotil události v Ša-
rišských Michaľanech?

Pokojný protest proti cigánskemu teroru, na 
ktorom sme sa dožadovali zaistenia bezpečné-
ho života pre ľudí žijúcich v blízkosti cigánskych 
osád, polícia opäť bez zákonného dôvodu napad-
la a rozohnala.

 Kolik policie zadržela lidí a byli i zranění? 
Jsou nějaká obvinění?

Podľa mojich informácií bolo na políciu v Sabi-
nove odvlečených asi 20 ľudí, z toho 5 bolo členov 
Dělnickej strany, medzi nimi aj Lucka Šlégrová, 

ktorá na zhromaždení vystúpila síce s krátkym, ale 
veľmi adresným prejavom. Dvoch ľudí po zásahu 
polície záchranka previezla do nemocnice – jed-
ného ťažkoodenci doslova udupali na zemi, dru-
hého bili obuškami aj napriek tomu, že upadol do 
bezvedomia. Nikto zo zadržaných nebol obvinený 
zo žiadneho trestného činu, či prečinu.

 Co bylo příčinou svolání shromáždění do 
této obce?

Vláda na Slovensku, podobne ako v Čechách, 
dlohodobo cigánsky problém nerieši, prípadne 
rieši tým, že im dáva čoraz viac peňazí a ich kri-
minalitu prehliada.

(Pokračování na str. 2)
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Janov nebo Praha?

Od loňských událostí na litvínovském 
sídlišti Janov uběhl rok. V živé paměti 
jsou záběry odvážných členů Ochran-
ných sborů Dělnické strany, kteří svým 
aktivismem upozornili na tíživou situaci 
slušných občanů v této lokalitě. Nene-
chali se vyprovokovat cikánskými rasis-
ty a nepodlehli tíživé atmosféře.

Hrdinové 4. října se tak stali předzvěs-
tí několika protestních akcí, jejichž vrchol 
byl bezesporu 17. listopadu. Stovky ne-
spokojených občanů daly důrazně naje-
vo, že pohár trpělivosti již přetekl. A re-
žim se po dlouhé době relativního sebe-
uspokojení zalekl.

Za ten rok se mnohé změnilo. Dělnic-
ká strana posílila ve volbách, je neustá-
le pronásledována zkorumpovaným stá-
tem a v čele této štvanice jsou bývalí čle-
nové KSČ. I to je neblahé dědictví z ro-
ku 1989 a důsledek dohody mezi komu-

nisty a tzv. disidenty v čele s Václavem 
Havlem.

Demokracie zůstala jen nenaplněným 
snem. Místo toho máme režim, který se 
stejně jako jeho předchůdce bojí pravdy 
a nepohodlných názorů, stejným způso-
bem postihuje nositele takových myšle-
nek a stejně, sice nyní „demokraticky“, 
posílá své oponenty do vězení.

Blíží se dvacáté výročí 17. listopa-
du. Není na čase dát vládnoucím gau-
nerům důrazné varování, že je toho již 
dost? Což takhle zopakovat Janov ten-
tokrát v  Praze?

Pojďme všichni společně dát najevo 
svou nepoddajnost a touhu po změně. 
Vždyť už není na co čekat. Loňský Janov 
se zapsal do historie, zapišme do ní i le-
tošní listopad. Budoucí generace nám za 
to jen poděkují.

TOMÁŠ VANDAS, předseda DS

17. listopad
Národní třídaNárodní třída

Praha, 14 hodinPraha, 14 hodin
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Nelžeme si do kapsy. Diskriminace v našem stá-
tě jednoznačně bují. Kdo nespadá do správné skupi-
ny obyvatel, nemá prostě nárok na jakési „jiné“ za-

cházení. Tím zacházením míním zvýhodňování opro-
ti ostatním, a tou privilegovanou skupinou menšiny 
jako takové.

Potvrzuje to několik posledních kauz:
 Squatterské menšině sežene jejich patron Kocáb 

zdarma bydlení v centru Prahy, kde běžní obyvatelé 
musí platit tržní nájem jen proto, že jsou prostě slušní 
a neobsazují protizákonně cizí domy. Tamní obyvate-
lé tedy budou diskriminováni touto alternativně žijící 
mládeží, známou porušováním občanského soužití, 
znečišťováním svého okolí, sklonem k užívání drog 
a nerespektováním zákonů obecně.

 Muzikant Brichta je popotahován kvůli tomu, že 
si na obalu své desky „Deratizer“ dovolí vypodobnit 
snědého zloděje autorádia, bílý zloděj by samozřej-
mě nikomu nevadil… Podobný problém má herečka 
Studénková, která zavzpomíná na školní léta, kdy s ní 
chodila do třídy cikánka mající vši. Oba se teď musí 
obhajovat, že své výroky nemysleli rasisticky, ale jen 
popisovali realitu.

 A konečně, jen a pouze kvůli cikánské menši-
ně, která očerňuje v Kanadě Českou republiku (čímž 
jen potvrzuje, jak moc se cítí spřízněna s naší vlas-
tí), aby získala povolení k pobytu v sociálně výrazně 
štědřejší zemi, zavádí Kanada vízovou povinnost pro 
české občany, tak jak to ze stejného důvodu proved-
la už před 12 lety. Řešit problém odstraněním její pří-
činy tím, že by se víza zavedla pouze pro cikány, by 
byl samozřejmě rasismus. A tak musí pykat všichni. 
Výsledek tohoto opatření ovšem bude ten, že ciká-
ni přestanou o pobyt v Kanadě žádat a vízová povin-
nost se tak bude týkat především českých obyvatel, 
kteří míří do Kanady jako turisté, za příbuznými, pra-
cí apod. Dopady tedy především postihnou většino-
vé obyvatelstvo České republiky.

Co z toho vyplývá? Pokud nejste příslušníky men-
šiny, ať národnostní, sexuální či minoritní skupiny ži-
jící alternativním způsobem, tak se s vámi nikdo párat 
nebude. Nemůžete vyřvávat na celé kolo zaklínadlo 

o diskriminaci, protože tím nikomu strach nenažene-
te. Ani u nás, ani v zahraničí. Naopak byste se měli 
menšinám snažit přizpůsobit, aby se jim u nás lépe ži-
lo, maximálně jim vycházet vstříc, stejně jak nyní činí 
představitelé státu, aby se jim tak zacpala ústa, která 
by nás před světem jinak pomlouvala. Toto je v pod-
statě poselství, které současný režim dává svým pů-
sobením na vědomí.

Patřit v současnosti k majoritě tedy neznamená 
žádnou výhru. Naopak, musíte čelit tomu, že menšiny 
jsou zvýhodňovány na váš účet, aby se jim pozvedlo 
sebevědomí, z vašich daní jsou živeni příslušníci ne-
přizpůsobivých menšin, a také si musíte dávat pozor 
na jazyk, abyste nebyli označeni za rasisty. S podob-
nou praxí se však lze setkat např. i v zaměstnání, kde 
se pracovní procesy celé firmy upravují tak, aby se 
minimalizoval dopad špatné práce několika konkrét-
ních jedinců, místo toho, aby tito byli důrazně poká-
ráni nebo za ně nalezena schopnější náhrada. I zde 
se většina musí přizpůsobit menšině.

Mezi majoritou a minoritou tedy neexistuje rovno-
právnost a antidiskriminační zákony či ministerstva 
pro menšiny budou tento stav jen prohlubovat. Zkus-
te pořádat soutěž o bílou miss nebo pochod heterose-
xuálů, rádio pro bělochy nebo stačí pro Čechy, jak to 
dělají menšiny pro sebe. Budete označeni za rasisty, 
neonacisty, xenofoby apod. Zkrátka a dobře, menši-
ny mají práva, která jsou majoritě upřena.

Současní politici nepojmenovávají věci pravými 
jmény, což samozřejmě vylučuje, aby byli schopni 
problematiku menšin nějakým způsobem efektivně 
řešit. Pod tlakem různých občanských skupin se vy-
dali na cestu ústupků, přičemž začíná být patrno, že 
tyto ústupky jdou na úkor většinového obyvatelstva. 
Mějme to na paměti, až budeme přemýšlet, která stra-
na si zaslouží naši podporu. Vzhledem k výše uvede-
nému by to měla být strana, která hájí v první řadě 
práva majority, tj. občanů, kteří si tato práva zaslu-
hují už jen kvůli tomu, že vůči tomuto státu uznáva-
jí i své povinnosti.

PETR WOLF

V předvečer 20. výročí listopadové revolu-
ce jsme svědky návratu starých struktur do čela 
země. Bývalí členové a funkcionáři Komunistic-
ké strany Československa (KSČ) obsadili stěžejní 
funkce státu, od krajů až po vládu. Nominovali je 
tam strany ODS a ČSSD. Přitom v naší zemi stá-
le platí zákon č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti ko-
munistického režimu.

Normalizátoři 
v čele osmi krajů

Začneme na krajské úrovni. Osm ze třinácti 
dnešních hejtmanů bylo před rokem 1989 v KSČ. 
Po loňských volbách do krajských zastupitelstev 
je do čela krajů dosadila ČSSD.

Dvaadvacet let působila v KSČ plzeňská 
hejtmanka a bývalá ministryně zdravotnictví Mi-
lada Emmerová. Před revolucí předsedala závodní 
organizaci KSČ v plzeňské fakultní nemocnici. Ze 
strany vystoupila v prosinci 1989, členkou ČSSD 
je od roku 1994. Až do roku 1989 si nechával člen-
ský průkaz hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. 
Do KSČ vstoupil v roce 1985. Zhruba ve stejné 
době vstoupila do KSČ i Jana Vaňhová, součas-
ná hejtmanka Ústeckého kraje. V letech 2005 až 
2009 byla místopředsedkyní ČSSD.

Zlínský hejtman Stanislav Mišák byl držitelem 
komunistické průkazky v letech 1982 až 1989. Je-
ho kolega, moravskoslezský hejtman Jaroslav 
Palas, stihl vstoupit do komunistické strany ješ-
tě o rok dříve. Vydržel v ní dokonce až do roku 
1994. Karlovarský hejtman Josef Novotný si také 
zadal s minulým režimem – členem KSČ byl v le-

tech 1983 až 1989. V roce 2002 byl jako nezávis-
lý zvolen do sokolovského zastupitelstva na kan-
didátce ČSSD.

Sociálnědemokratický hejtman Pardubického 
kraje Radko Martínek má za sebou kariéru minist-
ra, do ČSSD vstoupil v roce 1996. S politikou však 
začínal už za normalizace a o členství v KSČ požá-
dal v roce 1979. Vystoupil v roce 1990. V Liberec-
kém kraji vládne za ČSSD Stanislav Eichler. I on 
byl členem KSČ, do které vstoupil v roce 1987 
a odešel v roce 1989.

Od komunisty Fischera 
po svazáka Pecinu

Vláda Jana Fischera, kterou sestavili a zvolili 
poslanci ODS, ČSSD a zelených, úřaduje od letoš-
ního května. Klíčové funkce obsadili bývalí členo-
vé předlistopadové KSČ. Výjimkou není ani post 
premiéra.

Jan Fischer byl členem KSČ v letech 1980 až 
1989. Nominaci do čela vlády to nezabránilo. Šé-
fové ODS a ČSSD se k jeho minulosti vůbec ne-
vyjádřili. Mlčí i Fischer, o jehož komunistické kari-
éře v oficiálním životopisu na stránkách vlády ne-
ní jediná zmínka.

Ke své minulosti se nehlásí ani Štefan Füle, mi-
nistr pro evropské záležitosti. Kandidátem KSČ se 
stal už na gymnáziu v roce 1980 a posléze do stra-
ny vstoupil. V roce 1981 pak odjel studovat do 
Moskvy na Moskevský státní institut mezinárod-
ních vztahů (MGIMO).

Vicepremiér a ministr zahraničí Jan Kohout 
ve svých vyjádřeních uvádí, že do KSČ vstoupil 

v roce 1986 kvůli perestrojce, následovala stáž 
na MGIMO, kterou ještě donedávna neuváděl ve 
svých životopisech.

V roce 1984 vstoupil do KSČ dnešní ministr fi-
nancí Eduard Janota. Od listopadu 1989 je nestra-
níkem. „Je to moje trauma, jedna z mých životních 
porážek,“ uvedl v květnovém rozhovoru pro Hos-
podářské noviny.

Ministrovi vnitra Martinu Pecinovi bylo v době 
sametové revoluce 21 let. Do KSČ vstoupit nesta-
čil, do Socialistického svazu mládeže (SSM) už ale 
ano. „Byl jsem na průmyslovce předseda třídy. Na 
vysoké škole jsem byl prostým členem,“ přiznal 
v on-line diskuzi pro TN.cz. Stranictví si Pecina 
vyzkoušel až po převratu – do roku 1997 působil 
v ODS, v letech 2001 – 2005 byl členem ČSSD.

Bývalý člen KSČ, dnes ministr kultury ve Fis-
cherově vládě Václav Riedlbauch, v době listo-

padové revoluce zakazoval coby šéf státní opery 
svým bouřícím se zaměstnancům připojit se k pro-
tikomunistické stávce. „Nezáleží na minulosti, ale 
na kvalitách.“ Takové heslo razí Riedlbauch dnes. 
Naposledy ho použil v době, kdy se jej novináři 
ptali, zda není divné, že koncert ke 40. výročí upá-
lení Jana Palacha má řídit dirigent Jiří Malát, který 
byl rovněž členem KSČ.

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová 
odůvodnila vstup do KSČ neobvyklým způsobem. 
„Bylo to naivní. Nabídl mi to starší spolužák na fa-
kultě, který vypadal jako řecký bůh, s nádherně ře-
zanými rysy... Já jsem se cítila poctěna. Byla jsem 
hrdá,“ popsala pro ONA Dnes svůj vstup do KSČ 
v roce 1987. Kovářové to připadalo jako logický 
krok: „Jsem aktivní typ, kam vlezu, tam dříve či 
později začnu něco pořádat a organizovat.“

-red-

Šibenice vyvolává v mnoha lidech hrůzu. Na 
ní skončilo svůj život v historii mnoho lidí. Jed-
na z nich se nachází v obci Plenkovice v okresu 
Znojmo v předzahrádce domu pana Jiřího Salá-
ka, na které je napsáno – Čekám na právo a spra-
vedlnost.

Nejdříve tato šibenice stála na pozemku, který 
dle katastrální mapy nepatří nikomu, v těsné blíz-
kosti jeho domu. Místní zastupitelé vyzvali k její-
mu odstranění. Pokud by tak pan Salák neučinil, 
udělal by tak obecní úřad na jeho náklady. Ná-
sledně byla tato šibenice přemístěna do Saláko-
vy předzahrádky.

Na důvod stavby šibenice pan Jiří Salák odpo-
věděl: „Naštval jsem se po pádu vlády a kvůli taš-
kařicím, které předcházely nové volbě. Samozřej-
mě nejsem ani spokojen s dnešní politickou situací 
a totalitním režimem, který tady po dvaceti letech 
znovu nastal. Rozhodl jsem se tady vyprojektovat 
šibenici, kterou jsme pak s kamarády vztyčili. Sta-
lo se tak na Velký pátek. Chci upozornit, že nikdy 
nebyla, není a nebude stoprocentní spravedlnost. 
Tímto krokem jsem si chtěl rýpnout do vyšších 

míst, ale ozvali se místní zastupitelé.“
Stalo se tak poté, kdy pan Salák vystoupil ve 

svých 76 letech proti zastupitelům v otevřeném 
dopise, kde píše, že obecní úřad si s občany „vy-
tírá svůj zadek“. V tu chvíli samozřejmě nepočítal 
s tím, že bude na něj z obecního úřadu vytvářen 
jakýsi tlak, doprovázený znemožněním jeho oso-
by v místních periodikách, a veřejně označen za 
„radikála“ a „extremistu“.

Proto se v neděli 9. srpna vydali do jeho obce 
členové Místní organizace Dělnické strany Znoj-
mo, aby pana Saláka podpořili v jeho úsilí o ná-
pravu zkorumpovaného a totalitního systému, kte-
rý panuje v naší republice a aby se nadále nebál 
v jeho úctyhodných letech říkat své názory nahlas. 
Pan Salák tuto podporu přijal a slíbil, že dále vy-
trvá ve svém boji.

Závěrem celé akce předseda MO DS Znoj-
mo Arnošt Zittner předal panu Salákovi sklenici 
s logem DS a všichni členové místní organizace 
mu popřáli, aby se svého práva a spravedlnos-
ti  dočkal.

-red-

(Pokračování ze str. 1)
Preto sme si pokladali za povinnost po tom, čo 

cigáni v obci Šarišské Michaľany v priebehu piatich 
mesiacov jednu Slovenku zabili a ďalšieho Slováka 
zmrzačili, zorganizovať protestné zhromaždenie prá-
ve v tejto obci.

 Proč policie podle tebe tak brutálně zakročila, 
dalo se to očekávat?

Očakávať sa to síce dalo, ale vzhľadom na pokoj-
ný priebeh zhromaždenia by som povedal, že vele-
niu polície praskly nervy. Následný brutálny zásah 
polície vnímam ako pokus polície zapáčiť sa politic-
kým elitám.

 Podá Slovenská pospolitost trestní oznámení 
nebo žalobu na policii či starostu obce kvůli zákro-
ku těžkooděnců? Byly tam přece i děti…

Po analýze materiálov, ktoré máme k dispozícii, ur-
čite budeme konať. Vzhľadom na veľké množstvo toh-
to materiálu a tiež na veľké množstvo poškodených 
osôb to však bude chvílku trvať.

 Měli jste velkou podporu místních obyva-
tel, hodláte s nimi být v kontaktu i v budouc-

nu, bude následovat další akce na jejich pod-
poru?

Uvidíme, ako na udalosti zareaguje vláda. Ak ci-
gánsky problém stále nezačne konštruktívne riešiť, 
sme pripravení akciu opakovať. Nielen v Šarišských 
Michaľanoch, ale všade tam, kde to bude potrebné.

 Jak běžní Slováci vnímají aktivity Dělnické 
strany, jejíž zástupci v Michaľanech nechyběli.

Myslím, ze na Dělnickú stranu sa ľudia na Sloven-
sku pozerajú rovnako ako na Slovenskú pospolitosť. 
Niektorí nás odsudzujú, pokladajú za fašistov, a to len 
preto, že všetky informácie majú z médií. Tí, ktorí nás 
už poznajú osobne, sa k nám hlásia ako sympatizanti, 
podporovatelia, alebo budúci voliči.

 Slovensku stále chybí politická strana, která 
by prezentovala ideu a program Slovenské pospo-
litosti. Změní se to v budoucnu? Po událostech v Mi-
chaľanech je jisté, že podporu lidí máte.

Áno, myslím že po sobotňajších udalostiach 
(8. srpna – pozn. DL) stranu proste musíme založit 
a dať tak ľuďom možnosť voliť skutočnú zmenu.

Ptal se MARTIN ZBELA

Stop diskriminaci většiny!

Bývalí komunisté jsou zpátky u vesla

Důchodce vzdoruje režimu šibenicí

Slováci se probouzejí...
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Devět měsíců po přijetí eura slovenská vláda 
zjišťuje, proč její občané raději jezdí nakupo-
vat do sousedního Polska a dokonce i k dal-
ším sousedům, se kterými nemá příliš dobré 

mezinárodní vztahy – do Maďarska. Slovensko, stejně 
jako další země takzvané eurozóny, zažívají nejhorší 
recesi od dob pádu komunismu. Slovensko a Slovin-
sko splnily kritéria na vstup do eurozóny za cenu znač-
ných investic do splnění konvergenčních kritérií, kte-
ré jim umožnily euro přijmout, nyní se ale nacházejí 
v nejhorší recesi od doby, kdy padl komunismus.

Euro se nevyplatilo
Uměle vyvolané posilování eura uškodilo maloob-

chodním prodejcům, jako je slovenská síť supermar-
ketů. Ublížilo i výrobcům, například slovinskému svě-
toznámému producentovi bílé techniky. Posilování zá-
roveň brzdí zotavení jejich ekonomik z krize.

Silné euro, přijaté za neuvěřitelně vysokou cenu 
pro národní rozpočty, ohrožuje konkurenceschopnost 
jak Slovinska, tak i Slovenska, a ztrpčuje místním oby-
vatelům už tak těžké časy. Oba státy (Slovensko a Slo-
vinsko) nejspíš ještě dalších pět let zůstanou jedinými 
postkomunistickými zeměmi, které mají euro.

Polsko uvažuje, že odloží svůj plán na přijetí na 
rok 2012. Maďarsko a Česká republika se nechysta-
jí vstoupit do eurozóny před rokem 2014 a recese 
v pobaltských státech Litvě, Lotyšsku a Estonsku je 
nejhorší v celé EU.

Bolest z přechodu na euro převažuje nad dlou-
hodobými výhodami. Státy, jejichž měny jsou slab-
ší, jsou totiž z hlediska vývozu konkurenceschopněj-
ší a z poklesu se mohou zotavit dříve. Současná eko-
nomická recese posune další rozšíření eurozóny mi-
nimálně v průměru o dva roky. Hlavním důvodem je 
pochopitelně nabobtnání rozpočtových deficitů. As-
piranti budou muset odložit vstup do eurozóny o ně-
kolik roků však nejen kvůli vysokému deficitu. Slo-
vensko je poslední zemí, která přechod na euro stih-
la ještě před vypuknutím finanční krize, k velké smů-
le sociálně slabších obyvatel Slovenska.

Ostatní země se smiřují s tím, že zavedení eura bu-
de muset být kvůli neplnění maastrichtských kritérií 
odloženo. Ostatně, paradoxní je, že podmínky pro při-
jetí eura může splnit jen Bulharsko, země s nejslabší 
ekonomikou v celé Evropské unii.

Deficity v zemích EU nad povolenou mez zvyšuje 
drastický propad příjmů z výběru daní. Například ČR 
měla od ledna do dubna o 16,2 miliardy nižší daňo-
vé příjmy než loni. Češi, a samozřejmě nejen oni, to-

tiž prokazatelně méně utrácejí. Vysvětlení je jednodu-
ché, lidem chybí finance.

Současná krize snad povede alespoň v některých 
zemích ke zvýšení odporu proti euru, které se jako 
platidlo prostě neosvědčilo. Argumentovat lze napří-
klad tím, že země, které euro přijaly nedávno, jako na-
příklad Slovensko, na to zřejmě nyní doplácejí větším 
poklesem ekonomiky, než by tomu bylo bez eura.

Dotování bank 
není řešení

Krize ve finančním sektoru se ale netýká jen pla-
tidla EU, postupně se přelila také do ostatních sfér 
ekonomiky a již málokdo pochybuje, že jsme v rece-
si neuvěřitelných rozměrů. Situace se začíná porov-
návat s velkou depresí ze začátku třicátých let minu-
lého století a stále více se mluví o nejhorší recesi za 
posledních sto let.

Krize se až tak moc neodlišuje od těch v minulosti, 
ale pokud bude pokračovat tak jako do dneška, mo-
hou být její dopady skutečně katastrofální. V centru 
pozornosti pořád zůstávají banky. Nejenže stále ni-
kdo neví, kolik miliard euro, dolarů i korun ještě mu-
sí banky odepsat, ale problémem je rovněž to, že fi-
nanční instituce si ze svých výsledků jakoby nic ne-
dělají. Banky, přesněji řečeno bankéři, se prostě his-
toricky nepoučily.

Problém není pouze ve finanční krizi, ale také morál-
ní. Honba za výnosy bez ohledu na rizika poslala mnoho 
bank do propadliště dějin. Obrovské množství peněz již 
bylo do bank nalito ze státních rozpočtů, ještě více ale 

bude zřejmě potřeba. A přitom stále nikdo neví, kde pe-
níze vlastně skončily. Banky dostávají od vlád miliardy, 
ale na množství poskytovaných úvěrů se to jakoby ne-
projevilo. K úplné destabilizaci systému sice nedošlo, 
ale k ideálu má situace rovněž hodně daleko.

Relativně dobré výsledky vytvářejí iluzi, že se si-
tuace lepší, přitom ale k žádnému zlepšení prakticky 
nedošlo. Banky pouze zalepily díry ve svých výkazech 
vládními penězi, a tak pro ně nebylo až tak složité do-
sáhnout lepších výsledků, než byly předpovědi a oče-
kávání. Pokud však očekáváme velkou ztrátu a ban-
ka reportuje ztrátu menší, stále to není dobrá zpráva. 
Zadlužení se stává problémem.

Banky i přes významné dotace nepůjčují peníze, 
bojí se totiž rostoucího nesplácení dluhů, kterého jsme 
svědky. Firmy však peníze potřebují a na levné a lehce 
dostupné úvěry si zvykly. Většina nadnárodních spo-
lečností sklízí ovoce nadměrného zadlužování v době 
růstu a nejsou schopny své dluhy rozumným způso-
bem řešit. V USA dosáhla tzv. default rate (podíl firem 
neschopných splácet své dluhy) rekordních 11 %, při-
čemž v minulosti se pohybovala kolem 2,5 %.

Tak vysoká míra zadlužených firem by navíc moh-
la vydržet nezvykle dlouhou dobu a v budoucnu se 
ještě zvyšovat. Oproti minulosti je situace horší ješ-
tě o fakt, že běžně se tato míra zvyšuje v době, kdy 
již dochází ke zmírňování propadu ekonomiky. Pokud 
mluvíme o zadlužování firem, ještě hůř jsou na tom 
mnohé vlády, které se snaží různými dotacemi a pod-
půrnými programy vyhnout tomu nejhoršímu. V mi-
nulosti vlády řešily problémy s krizí rovněž naléváním 
peněz do systému, výsledkem je ale pouze nestabi-
lita a hrozba inflace.

Jako ve 30. letech?
Mluví se o tom, že nynější krize nebude tak výrazná 

jako před osmdesáti lety, protože ta byla první a nyní 
se již můžeme poučit z chyb z minulosti. Zatím to ale 
vypadá, že se dopouštíme právě těch samých chyb, 
které v minulosti vedly k těm největším krachům.

A jelikož dnes žije velmi málo těch, kteří zmiňo-
vanou krizi v třicátých letech zažili, bude pro mno-
hé z nás určitě nejhorší. A to je samo o sobě velmi 
špatná vyhlídka.

Co tedy dělat? Místo „pumpování“ peněz do bank 
by to chtělo vrátit se na perspektivní trhy, které jsme 
opustili, místo peněz vydávaných na konvergenční 
kritéria pro přijetí eura by to spíše chtělo podpořit 
stabilitu vlastní měny a místo peněz směřujících do 
společné kasy Evropské unie – na nové poslance, tlu-
močníky, rozšiřující se počet úředníků a budov – by 
to chtělo investovat do národně sociálního progra-
mu, který jaksi nejen já, ale především rodiny s dět-
mi a senioři v naší zemi postrádají.

VÁCLAV PROKŮPEK

Když jsme před lety v několika lidech zakládali 
Dělnickou stranu, bylo nám jasné, že se ne-
staneme miláčky sdělovacích prostředků, ale 
že spíše budeme v „oblibě“ státních orgánů. 

Co se ale děje poslední rok, tak to přesáhlo naše oče-
kávání. Všichni víte, co se okolo strany děje, jakým 
jsme cílem mediálních lží a nezakrytých ministersko-
policejních výhrůžek přímo z televizní obrazovky. Vše 
za pomoci, v lepším případě za mlčení, tzv. hlídacích 
psů demokracie – novinářů.

Každá etapa historie od roku 1918 má cejchování 
politicky nepohodlných. Za první republiky to moh-
la být nadávka – rakušák. Padesátá léta měla přehr-
šel nálepek – buržoust, reakcionář..., a za normaliza-
ce se nasazovala psí hlava se slůvkem chartista či os-
mašedesátník. Dnes se cejchuje slovem extremista, 
neonacista. Toť největší nebezpečí pro dvacetiletou 
demokracii, či spíše pseudodemokracii. Nejaktivněj-
ší jsou pochopitelně novináři, kteří barvitě líčí naci-
onalisty jako zakomplexované jedince, frustrované 
svým zpackaným neúspěšným životem, chytající se 
jednoduchých řešení.

Nebudu tady vyvracet jednotlivá slova, na to je 
škoda času, ale zastavím se u slovního spojení – ne-
úspěšný život. Co je tím myšleno? Ano, z pohledu 
dnešního konzumního způsobu života, kdy výkon 
a postavení v zaměstnání je jediným měřítkem úspěš-
ného života, mohou být někteří nacionalisté neúspěš-
ní, ale měřeno jejich prací pro vlast, jejich nasazením 
pro změnu politicko-sociálních poměrů, je to život na-
plněný posláním pro něco vyššího, než je pouhé vy-
dělávání peněz a nezájem o vlastní zemi.

Není rozhodně pravdivý obraz strany prezentova-
ný médii, že jsme strana jednoho tématu. Uvědom-
me si, že Dělnická strana od svého založení jasně de-
klaruje, že středobodem jejího konání je zaměstnanec 
a ochrana jeho práv. A právě zaměstnanecká práva 
jsou v době současné krize nejvíce ohrožena. Všich-
ni víte, co připravuje ODS. Tato elitářská strana chce 
okleštit Zákoník práce, aby se lidé snadněji propouš-
těli z práce. Funkcionáři ODS tomu říkají, že posilu-
jí flexibilitu pracovního trhu. Nadšeně připravovali 
spolu s Kalouskem, nyní s předákem uměle vytvo-

řeného a uhlobaronem vydržovaného TOP 09, zru-
šení stravenek.

Dále nechci domyslet, co by dělali majitelé domů, 
kdyby ODS realizovala svoje představy ve vztahu pan 
domácí – nájemník. Výpovědi bez udání důvodů či ne-
kontrolovatelné zvyšování nájmů, bude jedině zname-
nat, že lidé budou vyhazováni z bytů, aby z prázdných 
bytů majitel udělal luxusní bydlení pro zbohatlíky či 
se tam nastěhují zahraniční firmy. Moc dobře víme, 
co jsou zač mnozí majitelé domů. Bývalí veksláci, fi-
nanční šíbři či spekulanti bez špetky soucitu

Parlamentní volby budou rozhodovat také o tom, 
jestli jediná národní opozice v republice – Dělnická 
strana – bude pokračovat ve svém posilování volič-
ské přízně. Nesmíme připustit, aby nastala stagnace 
volebních výsledků. Když pro naši stranu bude hlaso-
vat větší počet voličů než v minulých dvou volbách, 
tak to bude jednak potvrzení správnosti našich myš-
lenek, ale také vyšleme represívním orgánům signál, 
že jejich kroky nesměřují pouze k členům Dělnické 
strany, ale míří na vlastní občany.

Je mi jasné, že při volební kampani nastane chvíle, 
kdy se může do našeho konání vkrádat únava, když vy-
lepím spoustu plakátů a za chvíli je někdo strhá, nebo 
když přesvědčuji voliče a on stále opakuje hloupos-
ti z televize. V té chvíli si představte naše nepřátele – 
svazáka Pecinu a estébáka Komorouse a uvědomte si, 
že každý vylepený plakát a každý přesvědčený volič 
znamená, že tito exponenti nebudou již v politice.

V těchto dnech všichni čteme a slyšíme novinář-
ské lži, vytvářené v dílnách ministerstva vnitra či BiS. 
A právě kvůli tomu musíme uspět. Na provokace a lži 
odpovíme kázní, pohrdáním a obětavostí. Náš voleb-
ní úspěch bude přátelům ku povzbuzení a nepřáte-
lům pro výstrahu.

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
1. místopředseda DS

Když se před lety rozhodovalo o reformě ar-
mády, bylo určeno několik parametrů. Mě-
la být malá, moderní a mobilní. Prostě plně 
funkční profesionální sbor. Dnes nezbývá než 

konstatovat, že jediným zcela dosaženým parame-
trem je její velikost. A s ohledem na problémy s fi-
nancováním, můžeme prohlásit, že plán bude dokon-
ce překročen.

Je finanční krize. Tento fakt je třeba respektovat. 
Je potřeba šetřit ve všech sektorech státní správy. 
Ovšem způsob, jakým se tento problém snaží vyře-
šit vedení armády, je na hlavu postavený. Místo to-
ho, aby omezilo přebujelou byrokracii, zlikvidovalo 
korupci, které ji ročně připraví o desítky milionů, roz-
hodla se propouštět.

Ani to by nebylo tak špatné, kdyby se to nedotklo 
vojáků na základních funkcích. Struktura Armády ČR 
je totiž velmi podivná. Na jednoho generála připadá 
méně než 1000 podřízených, na jednoho podplukov-

níka připadá jen 23 podřízených a na každého důstoj-
níka už jen 2,8 podřízených.

Zjednodušeně řečeno, máme moc náčelníků a má-
lo indiánů. Ministerstvo obrany sice prohlásilo, že se 
propouštění nedotkne bojových útvarů, ale už teď se 
na povrch dostávají trochu jiné informace. Podle vše-
ho má být zrušena naše jediná tanková rota.

Tanky, do jejichž modernizace byly vloženy miliar-
dy korun, se zakonzervují a uloží do skladů. U dělo-
střelců se zase zruší raketomety. Navíc i způsob pro-
pouštění je mírně řečeno podivný. Prostě se vyberou 
a zruší určitá tabulková místa a lidé, kteří na nich slou-
ží mají smůlu. Bez ohledu na jejich kvalifikaci, zkuše-
nosti či fyzické a psychické schopnosti.

Každý rozumný člověk by se v první řadě asi zba-
vil lidí, kteří mají kázeňské problémy, jsou na štíru se 
sportem nebo nejsou odborně na výši. Ne tak naše 
armáda. To vše v době, kdy nás zahraniční mise stojí 
ročně několik miliard korun.

České armádě prostě chybí koncepce a chuť na 
změnu. O její zkostnatělosti svědčí ten fakt, že i po 
4 letech od zrušení základní vojenské služby je nej-
nižší hodnost českého vojáka rotný. Této hodnosti 
se v cizích armádách dosahuje zpravidla až po mno-
ha letech poctivě odvedené práce a dosáhnou jí jen 
ti nejlepší.

Naše armáda potřebuje čerstvý vítr, aby pročistil 
zatuchlý vzduch na Ministerstvu obrany a Generál-
ním štábu. Potřebuje novou vizi. Do té doby se bu-
de chlubit s několika ukázkovými útvary (výsadkáři, 
průzkumníci, chemici) a zbytek bude pomalu upadat. 
Mohli jsme to vidět například u pilotů, kteří zklamáni 
odcházeli do soukromého sektoru.

Tato změna však nepřijde dříve než s opravdo-
vou změnou vlády. Teprve poté se naše vojsko očis-
tí od korupce, všudypřítomné byrokracie a bude se 
moci změnit jeho struktura, aby se stalo opravdu 
bojeschopným a fungujícím na všech úrovních. Do 
té doby se bude jednat pouze o kosmetické úpra-
vy. I když pro někoho je povrchní, mediálně přitaž-
livá tvář to nejdůležitější. Nemám-li pravdu, pane 
Bartáku?

DANIEL SOBOTA

Poučení z ekonomické krize

Jde o vše!

Kam kráčíš, česká armádo?

Zrušili volby
ČSSD otočila o 180 stupňů a nepřeje si předčasné 

volby. Vláda bývalých komunistů v čele s Janem Fische-
rem socanům vyhovuje. Proč by si měli špinit ruce s ra-
dikálními škrty, neúnosným dluhem země, který vlády 
ČSSD a ODS za dobu dvaceti let způsobily.

Na uzavřené poradě Paroubek nadával straníkům, že 
Dělnická strana odebírá hlasy právě ČSSD. Určitě je zcela 
„náhodné“, že v následujících dnech postkomunistická 
vláda schválila nový návrh na zákaz DS.

Pokud by se volby konaly v říjnu či v listopadu, je jas-
né, že případný zákaz strany by přišel až po volbách. Je-
jich odsunutím však zkorumpovanému režimu svitla na-
děje, že DS zlikviduje ještě před volbami.

Tragédií na této politické frašce je, že v době 20. vý-
ročí tzv. sametové revoluce nám vládnou političtí úřední-
ci (Pecina, Fischer, Komorous a další), kteří mají vazby na 
minulý režim prostřednictvím organizací KSČ, StB 
a SSM, a právě tyto osoby nám budou zanedlouho před 
pomníky „revoluce“ řečnit o demokracii a pádu komunis-
mu.

Pokud v této zemi existuje nějaká spravedlnost 
a smysl pro čest, dříve nebo později lidé řeknou DOST! 
a společně vyjdou do ulic. I navzdory tomu, že na ně re-
žim bývalých komoušů (převlečených i současných) po-
šle vodní děla a označí je za extremisty a neonacisty.

MARTIN ZBELA

Léto s gaunery
Bankrotáři dál beztrestně okrádají občany, politici se 

s korytáři rozvalují na luxusních jachtách – taková je rea-
lita poslední doby.

Nedávno jsme mohli být svědky dalšího ukázkového 
tunelu známého bankrotáře a podvodníka Václava Fis-
chera, který spolu s Lubomírem Popelářem okradl svoje 
klienty o stovky milionů korun. Podvedených je řádově 
dvacet tisíc, ale přesné číslo znají jen hrdličky Fischer 
s Popelářem.

Jejich CK Tomi Tour byla pojištěna na pouhých 234 
milionů korun, a to u slovenské pojišťovny, aby měli kli-
enti vymáhání peněz o to komplikovanější. Zatímco CK 
Tomi Tour vybírala peníze od důvěřivých občanů, Fischer 
se svým přítelem již dávno věděli, že lidi své peníze nikdy 
neuvidí.

Fischer neokradl občany poprvé, a pokud tato zko-
rumpovaná vláda neskončí na smetišti dějin, tak jistě ne 
naposledy. Občané opět nemají proti podobným podvo-
dům zastání. Práci policie by mohl Václav Fischer zkom-
plikovat obviněním, že jeho stíhání má antisemitský pod-
text nebo dokonce homofobní. Snad mu to známý hu-
manista Kocáb neporadí.

Příští volby budou o tom, zda-li občané nechají dál 
politické korytáře vysmívat se jim ze svých luxusních ja-
chet a přepychových rezidencí nebo je dokonce volit. 
Naše korytářská „demokracie“ se dostala do poslední 
fáze, kdy si Topolánkové, Řebíčci, Urbanové, Dalíci mys-
lí, že si své stovky milionů mohou nerušeně užívat a stačí 
jen nakoupit jachty a luxusní vily za hranicemi.

Politickým korytářům nevadí, že náš stát zadlužují stá-
le více a vedou ho ke krachu. Zatímco politici debužírují, 
státní dluh vzrůstá o 8 000 Kč každou vteřinu a deficit roz-
počtu vzrostl na neuvěřitelných 200 miliard korun!

 JAN KASTNER

Quo vadis ČR?
Při psaní těchto řádků bych se chtěl zaměřit na směr 

minulého, ale i budoucího chodu naší země. Jako patriot 
se totiž nemohu déle koukat na to, jak se naše republika 
řítí do záhuby. Bohužel, díky naší liknavosti a nedostateč-
nému zájmu jsme se stali loutkou na mezinárodním poli, 
kde nám jiné země jen diktují, co máme dělat, a nemáme 
ani zastání u jiných států, které by se za nás postavily. 
Nedávný příklad – znovuobnovení vízové povinnosti vůči 
ČR ze strany Kanady.

Nuže, pojďme dál. Naše republika byla vždy proslulá 
pro dobré pivo, sklářství, zbraňový průmysl, automobily, 
těžký průmysl a pěkné holky. To poslední je jediné, co 
jsme si snad zachovali. Když vezmeme pivo, tak náš nej-
známější pivovarnický klenot Pilsner Urquell se sice 
u nás stále vyrábí, ale bohužel vlastnictví již není v čes-
kých rukou, takže sloužíme jen jako námezdní síla.

Pojďme k dalšímu bodu, a tím je sklářství. Tato tradič-
ní a ve světě prestižní oblast průmyslu dostala v nedáv-
né době u nás takovou ránu, že se z toho budou stovky 
nezaměstnaných sklářů a jejich rodin dávat dohromady 
ještě dlouho. A jak je to možné, když společnost hospo-
dařící s nadbytkem aktiv vyhlásí úpadek? Je možné, že je 
to pouze účelové ze strany zahraničních firem, aby nás 
jako nepohodlnou konkurenci zlikvidovaly. To se jim po-
vedlo už v jiných oblastech. Takže to vypadá, že po vy-
prodání zásob ze skladů budeme nakupovat sklo ve 
švédském marketu Ikea.

Dalším odvětvím je zbraňový průmysl. Tak ten položil 
na lopatky lobbing ze stran jiných a ne tak kvalitních do-
davatelů ze zahraničí, kteří využili situace a pohlídali si 
tendry na zakázky, našeho člověka podplatili, a tak zakáz-
ku získali. Vaz třeba zlomila zbrojovce Vsetín původní 
zakázka na odstřelovací pušku Falcon, která měla být ve 
velkém zavedena do Armády ČR. Vláda s armádou nako-
nec od investice ustoupila, až měla zbrojovka zbraně ho-
tové a na zakázce doslova vykrvácela.

A takovýchto případů je víc. Automobilový průmysl 
je celkem vyřešen. Tam jsme úplnými gastarbeitry pro 
koncerny, které u nás auta vyrábí. Máme sice práci, ale 
čest je ta tam, protože naši škodovku, ten znak letícího 
okřídleného šípu, jako jedinou naši automobilku jsme si 
nechali vzít.

Těžký průmysl je u nás po revoluci v roce 1989 téměř 
na nule. Hutě jsou v rukou indického magnáta Mittala, 
který určuje veškerý chod a lidé se mohou jen třást, aby 
nedostali výpověď. A já se ptám, kde je naše hrdost, co 
vlastně patří nám? A kde jsou ty hranice, kdy konečně 
řekneme dost!? Co budeme z našich klenotů ještě muset 
prodat, než se probudíme? Třeba českobudějovický 
Budvar nebo letiště nebo snad Pražský hrad či Karl-
štejn?

Ne, čím dříve si uvědomíme naše národní uvědomě-
ní, tím lépe! MICHAL KROPÁČ

šili volby
GlosyGlosy
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Zbavme se nádoru
Rád bych vám (Dělnické straně) tímto poděkoval. Po-

děkoval za to, že upozorňujete na problémy, před který-
mi nejen „naše“ vláda již dlouhou dobu zavírá oči, a svou 
neschopnost omlouvá multikulty nesmysly a naopak vy-
rábí rasisty z lidí, kteří jí dělají gáže.

Je doktor, jenž vyoperuje rakovinový nádor, vrahem? 
Vrah nádoru? Zavrženíhodný člověk, který zatočil s tím, 
co zdravému tělu či mysli škodí? Zatočil s tím, co zdravý 
člověk nepotřebuje, nechce, čeho se bojí, co mu škodí...? 
Je tento člověk platící, nedělající bordel, pracující hoden 
toho, aby ho stát označil za vraha nádoru?

Pana Vandase tímto zdravím a přeji mu dlouhý 
a úspěšný politický život, stejně tak jako všem funkcio-
nářům DS, potažmo členům a všem sympatizantům.

Lidé mluví, někdy moc, někdy mlčí! Vaše strana nejde 
proti proudu! Vaše strana jde s proudem lidí, kteří věří 
ve slušnou politiku a s lidmi, kteří znají pravdu a chtějí ji 
slyšet jak z médií, tak od volených zástupců.

Mějte se hezky a ještě jednou děkuji!
S pozdravem JAN HEJZLAR

Dost bylo zlodějů!
V Ústavě je zakotveno, že vláda, politici a úředníci se 

musí chovat jako správci majetku českého národa a ten-
to majetek střežit a chránit. Vláda, politici a úředníci se 
dopustili a stále dopouštějí trestného činu vlastizrady za 
rozprodání majetku českého národa a kupující uvedli 
v omyl, jelikož tento majetek byl majetkem v socialistic-
kém vlastnictví a patřil všem občanům České republiky.

Každý občan této republiky měl z privatizace nárok 
na peníze, ale byl sprostě okraden. Proč by za chyby 
vlády měl trpět český národ? Díky těmto vládním zlo-
dějnám přišly české rodiny o miliony korun. Vláda, kte-
rá založí ekonomiku na likvidaci majetku českého náro-
da, jak bude dál v této ekonomice pokračovat, až nebu-
de co prodat?

Dělnická strana, která poukazuje na rozkrádání majet-
ku, bídačení českého národa a okrádání českých rodin 
úředníky, je nazývána extremistickou stranou proto, aby 
politici odvrátili svoji trestnou činnost a mohli tak v klidu 
rozprodávat majetek národa.

Za krizi, která přišla, můžeme „poděkovat“ jedině po-
litikům, za jejich lehkovážné hospodaření s penězi nás 
všech. V každém z nás by měla být vlastenecká povin-
nost chránit majetek národa a ne ho nechat rozkrádat 
vládou a úředníky.

Žádný zahraniční investor nám nic nepřinese, pouze 
odnáší a devastuje naší krajinu. Dělá to proto, aby vydě-
lával a ne aby nám něco dával. Zabraňme tomu, abys-
me nebyli cizinci ve své vlastní zemi.

Vzpamatuj se národe, dokud je čas. Podpoř Dělnickou 
stranu, podpoříš svoji rodinu. Přidejte se vy všichni, kteří 
jste byli okradeni vládou, politiky, úředníky a exekutory, 
nebudete litovat. Váš majetek bude opět zpět.

J.P.

Šéfredaktor Dělnických listů Martin Zbela jme-
noval s účinností od 1. září 2009 do funkce zástup-
ce šéfredaktora Dělnických listů Matyáše Somba-
tiho. Zbela vyjádřil přesvědčení, že jeho zástupce 
přispěje ke kvalitnímu rozvoji stranických novin, 
a to v tištěné i elektronické podobě. Sombati je 
členem Dělnické strany a místopředsedou Dělnic-
ké mlá deže. REDAKCE

Názory čtenářůNázory čtenářů

Oznámení redakceOznámení redakce

Volební konto
Bankovní účet Dělnické strany je 

veden u GE Money Bank. Číslo účtu:

170 130 852 / 0600
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.

Moudrá slova
Ve státě republikánském všichni lidé jsou si rovni, jsou 
si také rovni ve státě despotickém: v prvním státě, 
protože jsou vším, ve druhém, protože nejsou ničím.

Charles Louis Montesquieu, O duchu zákonů

Kontakty
Plzeňský kraj – Václav Prokůpek, tel: 605 354 030,
e-mail: prokupek2006@volny.cz
Karlovarský kraj – Jiří Froněk, tel: 777 858 015,
e-mail: jiri.fronek@post.cz
Ústecký kraj – Petr Kotáb, tel: 603 206 308, 
e-mail: PetrKotab@seznam.cz
Praha – 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, 
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 – Jaroslav Drtina, 
tel: 603 500 501, 
e-mail: DS.Nachod@email.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 – Petr Juřica, 
tel. 603 945 816
e-mail: ds.moravskoslezsky.kraj@seznam.cz
Olomoucký kraj – Jiří Švehlík, 
tel: 774 548 818, 
e-mail: ds.olomoucky.kraj@seznam.cz
Zlínský kraj – Radim Skypala, tel: 605 881 108,
e-mail: radimskypala@seznam.cz
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Válečný veterán 
píše DS: Vydržte 

a nedejte se!
Vážení mladí přátelé, vlastenci!
I já patřím k těm, pro kte-

ré láska k vlasti byla vždy sa-
mozřejmostí. O vaší straně 
a o vašich názorech na život 
v naší zemi jsem toho moc 
nevěděl. Jen to, co člověk 
může slyšet v televizi a číst 
v novinách. Více jsem se 
dozvěděl až z vašich novin, 
Dělnických listů č. 23, které 
mi do nemocnice přinesl je-
den můj dobrý přítel.

Když jsem se do nich 
začetl, tak mi srdce, jak se básnicky říká, zaplesalo. 
A mohu vám všem říci, že už jsem pomalu přestával 
věřit, že se ještě někdy naše národy vzpamatují a při-
pomenou si na naši slavnou minulost časů království 
Českého, kdy toto stálo v Evropě na jednom z prvních 
míst. Že někdy dokáží ze sebe setřást ponižující úděl 
novověkého evropského poddanství, v němž jsou 
jednotlivé národní celky teď záměrně rozmělňovány 
přílivem cizorodých a většinou nekultivovaných etnik, 
stahujících se sem ze všech koutů světa. Ale slova va-
šeho pana předsedy i autorů ostatních textů mi víru 
v to, že ještě není vše ztraceno, navrátila.

Já na tomto světě asi už moc dlouho nebudu, ale 
i v posledních chvílích života mne bude hřát myšlen-
ka, že vy jste zde, že jste jádrem vlastenců, které pro 
naše národy bude zárukou lepší budoucnosti.

Vydržte a nedejte si od prospěchářských nevzdě-
lanců a jim zaprodaných novinářů nadávat do „naci-
onalistických extrémistů“. Oni o nacismu, a také o ko-
munismu, nic nevědí. A je-li někdo extrémista, tak 
jsou to právě oni, kteří svou extrémní tolerantností 
a nesmyslnou podporou příslušníků nevychovatel-
ných menšin nazývají extrémisty vás, kterých by si 
naopak měli pro vaše vlastenectví vážit!

Praha, srpen 2009
Pplk. v.v., JOSEF V. TOMÁNEK, český vlastenec 

a dlouholetý exulant

Uběhly dva dny od Paroubkova stop! předčasným 
volbám, jeden den od Pecinova návrhu na zákaz Dělnic-
ké strany, dva měsíce zbývají do projevu bývalého komu-
nisty Fischera, oslavujícího z pozice premiéra země pád 
komunismu před dvaceti lety. Čas přináší samá překva-
pení a politika paradoxy. Jak je vnímá předseda Dělnic-
ké strany Tomáš Vandas, na to jsme se ho zeptali v ná-
sledujícím rozhovoru pro Dělnické listy.

 Nedávné výročí okupace Československa voj-
sky Varšavské smlouvy si před Českým rozhlasem 
připomněli zástupci vlády včetně premiéra Fische-
ra. Nepřipadá vám paradoxní, že jde o bývalé ko-
munisty, kteří do strany vstoupili v době tuhé nor-
malizace?

Paradoxní je celá dnešní situace v České republice. 
Bývalí komunisté se slzou v oku vzpomínají na oběti oku-
pace Československa, komunisté jsou v parlamentu, ko-
munisté rozhodují v krajích. A jelikož jsou součástí širo-
ké parlamentní koalice, nikdo je z extremismu neobvi-
ňuje, jsou tzv. konstruktivní opozicí. Neslavný konec lis-
topadových ideálů.

 Blíží se 20. výročí sametové revoluce, jaké máte 
plány na 17. listopad?

Zcela určitě se půjdu projít na Národní třídu. A po-
kud mě bude chtít někdo doprovodit, nebudu proti. Roz-
hodně v tento den nemůžeme sedět doma a lamentovat 
nad tím, jací gauneři nám tady vládnou. Naopak, chce 
to aktivitu, odhodlání, bojovnost. Je potřeba říci rázné 
dost vládní mafii.

Nebudeme 
sedět doma

 Takže do Janova letos nedorazíte?
Letos ne. Loňský 17. listopad byl ale v Litvínově vý-

jimečný a přelomový. Zapsal se nepochybně do histo-
rie naší země. Po dlouhé době dali lidé najevo svou ne-
spokojenost.

 Neobáváte se policistů v ulicích, Pecinovo minis-
terstvo vnitra přece již označilo 17. listopad za riziko-
vý den…

Pokud to půjde takto dál, bude rizikovým celý roční 
kalendář. To snad máme poslušně jako ovce vycházet do 
ulic jen tehdy, když nám to vláda dovolí? A pokud bude 
chtít režim použít proti opozici policejní sílu, jen tím do-
loží svoji slabost a strach.

 Chcete snad vyvolat nějakou druhou sametovou re-
voluci? Na plakátu DS Chce to deratizaci! píšete, že pravá 
revoluce teprve přijde… Co tím chcete občanům říct?

Sametovou revoluci v tom smyslu, jakým byl rok 
1989, to určitě ne. My nebudeme s nikým uzavírat po-
chybné dohody a paktovat se s tímto zkorumpovaným 
režimem. My chceme demokratickou cestou zvítězit, od-
stavit je od moci a začít dělat pořádek. Tím je míněna ta 
deratizace. Očištění společnosti, vymýcení korupce a po-
litického kšeftování, konec rozkrádání státního majetku 
na úkor daňových poplatníků.

 Myslíte si, že odklad voleb, ekonomická krize 
a dvacáté výročí režimu spolu nějak souvisí?

Může tomu tak být. Sociální demokraté zřejmě pocho-
pili, že nemají tak dobré vyhlídky, jak si mysleli a nechtějí 
přebírat odpovědnost za vedení země v době krize. Dou-
fají, že za půl roku bude ještě hůře a budou mít více vo-
ličů. Já si to nemyslím. Lidé by neměli zapomenout, kdo 
mění svoje názory jak se mu to hodí, a kdo říká pravdu 
za každých okolností.

 Média stále mluví v souvislosti s DS o menšinách 
a cikánech, antikomunistickou politiku vaší strany ne-
zmiňují. Proč myslíte, že tomu tak je?

Jak jsem navštívil poslance Šlajse
Při hledání informací o svých zastupitelích v Parla-

mentu a Senátu ČR jsem narazil na zajímavé údaje o mém 
poslanci Václavu Šlajsovi – ČSSD. S podivením jsem zjis-
til, že je absolventem Vysoké školy politické ÚV KSČ a ná-
leží mu titul RSDr. Zřejmě z přirozené skromnosti (?) však 
titul doktora neužívá.

Šlajs dlouhá léta působil jako důstojník ČSLA (pro 
mladší ročníky jde o funkci politruka v komunistické ar-
mádě). O stranické příslušnosti nelze pochybovat. Zají-
malo mne, jak se takový služebník minulého režimu do-
stal až na funkci mého zastupitele v Parlamentu ČR.

Mým životním zvykem je osobně se seznámit s lid-
mi, kteří mají na můj život vliv. Více než dva měsíce jsem 
ho žádal o schůzku. Jeho asistent Bc. Chalupný užil snad 
všech možných výmluv proč není schůzka možná. Počí-
naje nedostatkem času, dovolenou poslance, jeho slu-
žební cestou. Zejména mne rozveselilo, že se mi nemo-
hl dovolat na mobilní telefon – asi špatné číslo! Přes-
to po 5 výmluvách a odkladech se mi povedlo dojed-
nat audienci v jeho plzeňské kanceláři na 12. srpna 2009 
od l0 hodin.

Schůzka začala hezky, pan poslanec měl radost, že 
vidí svého občana, kterého zastupuje v Parlamentu ČR. 
Ovšem, když jsem začal na stole rozkládat písemné ma-
teriály, především volební program ČSSD se svými po-
známkami, lehce znejistěl, ale stále byl pánem na svém 
hřišti. Po několika mých konkrétních otázkách k plánu 

ČSSD na vyvedení republiky z krize, začal stereotypně 
opakovat body volebního programu. Na papíře mi mimo 
jiné spočítal náklady na řešení krize a výnosy, z čeho je 
ČSSD bude hradit. Po mé argumentaci a hlubokém ne-
souhlasu s jeho výpočty začala atmosféra v jeho útulné 
kanceláři houstnout.

Následně se diskuse dostala k předvolebnímu článku 
pana poslance v novinách a začali jsme se zabývat dalším 
předvolebním materiálem ČSSD – Závazky ČSSD obča-
nům. Po pár mých hodnotících větách jsem viděl, že je 
zle. Soudruh poslanec vyskočil z křesla, na vysokém čele 
mu vyrazil pot, tvář zbrunátněla. Začal běhat po kancelá-
ři a nehezkým tónem (i slovy) dával najevo svoji nelibost 
nad tím, co si to dovoluji, pochybovat o cílech a snahách 
ČSSD. Jak říkají právníci ve své terminologii „neunesl tíhu 
důkazního břemena“. Pokusil jsem se ho uklidnit mírným 
hlasem a vlídnými slovy, nabádajíc ho ke slušnému cho-
vání a zachování státnického klidu. Leč vše marno…

Na moji nevinnou poznámku o jeho celoživotní stra-
nické a důstojnické kariéře bylo hotovo. Minulost ho zra-
dila. Za spolupráce se svým asistentem mě vykázal z kan-
celáře, jeho silný hlas bylo slyšet ještě na schodišti.

No, bylo to vlahé a osvěžující dopoledne, škoda, že tr-
valo necelou hodinu. Při představě, že v poslanecké sně-
movně rozhoduje o životě národa množství podobných 
individuí, je mi na zvracení. Co s tím dělat?!

Ing. ANTONÍN PECHR

O sdělovacích prostředcích v této zemi si myslím svo-
je. Samozřejmě, že je to záměr. Chtějí občanům namluvit, 
že naším jediným programem je boj proti cikánům. Po-
kud by totiž přiznali, že náš program je realistický a dobrý, 
spustilo by to nekontrolovatelnou lavinu, která by skonči-
la naším okamžitým vpádem do poslaneckých lavic. Ono 
tomu stejně dojde, ale nebude to hned.

Přežijeme 
i korytáře Pecinu

 Jak se připravujete na druhý návrh zákazu DS? Už 
jste sehnal pro svou stranu advokáta?

My se vládního návrhu na zákaz nebojíme. Přežili jsme 
Íčko Langera, přežijeme i toho korytáře Pecinu. Svoji stra-
nu budu před soudem obhajovat sám, ale nepopírám, že 
budu vše důkladně analyzovat s našimi právníky.

 Dva návrhy zákazu strany v jednom roce, čím si 
vysvětlujete takovou aktivitu vlády?

Zřejmě vláda nemá nic jiného na práci. Ekonomika 
vykazuje růst, nezaměstnanost klesá, lidé se mají dobře 
a jsou s prací politiků spokojeni. To je samozřejmě nad-
sázka. Proč je vyvíjeno takové úsilí je celkem jednoduché. 
Bojí se našich myšlenek a názorů. Myslí si, že nás mo-
hou zastavit, ale nepochopili, že už je pozdě. Ocitli se ve 
stejné situaci, jako komunisté v roce 1989. Ztratili smysl 
pro realitu a tak kolem sebe kopou. -red-

Vandas: 17. listopadu
se půjdu projít 

na Národní




