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Jdeme do voleb!
Z volebního programu
Dělnické strany:
OMEZENÍ CIZÍHO KAPITÁLU, posílit domácí podnikatele, živnostníky, obchodníky
a výrobce. Tito se musí stát hnacím motorem a páteří české ekonomiky. Čeští
podnikatelé musí mít stejné podmínky
pro podnikání jako zahraniční podnikatelé či nadnárodní firmy. Je naprosto nepřijatelné zvýhodňování cizího kapitálu
nejrůznějšími úlevami, například formou
„daňových prázdnin“.

dělství a kvalitní podmínky pro kultivaci působení tržnímu hospodářství. Musí být
krajiny a prostředí venkova musí být jed- vytvořeny podmínky finanční i legislativním z hlavních národních zájmů.
ní pro znovuzahájení této výstavby.
TUNELÁŘI ZA MŘÍŽE. Důsledné prošetBEZPLATNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE, s výjimkou
ření hospodářské kriminality a tvrdé po- luxusních zdravotnických služeb. Je netrestání všech viníků z tzv. malé a vel- odkladně třeba zredukovat počet zdraké privatizace z počátku devadesátých
votních pojišťoven a zprůhlednit jejich
let bez ohledu na promlčecí lhůty jejich
činnost.
Peníze od daňových poplatnítrestných činů. Viníci, kteří tehdy umožků musí jít přímo do zdravotnictví, nikoliv na výstavbu luxusních paláců. Odmítáme plýtvání finančních prostředků ve
formě bezplatného léčení cizinců.

Za sociální
spravedlnost

PRESTIŽ ŘEMESLA a uplatnění učebním
oborům a řemeslu jako takovému. Zajistit důkladnou optimalizaci sítě středních škol a učilišť s ohledem na regionální podmínky. Připravovat potřebné obory podle reálné dostupnosti pracovních nili obrovské rozkrádání státního majetmíst v dané oblasti. Podporovat kvalitní ku, musejí být odhaleni a po zásluze potrestáni včetně zabavení osobního majetpřípravu na dělnické profese.
ku a opětného zestátnění podniku.
PODPORA NAŠEHO ZEMĚDĚLSTVÍ a venkoSNADNÉ BYDLENÍ pro mladé rodiny. Za
va. Dělnická strana nepovažuje zemědělskou, ale i jinou půdu České republiky, za tím účelem je třeba obnovit státní bytozboží, a proto odmítá jakoukoliv spekula- vou výstavbu pro rodiny s dětmi. Právo
ci s ní, jakož i její prodej cizincům. Sobě- na bydlení je jedním ze základních lidstačnost našeho státu ve výrobě potra- ských práv a z tohoto důvodu není možvin je naším hlavním cílem. Rozvoj země- né ponechat tuto důležitou oblast pouze

DŮSTOJNÉ STÁŘÍ pro všechny seniory.
Odchod občana do důchodu nesmí znamenat snížení jeho životní úrovně a odstranění na okraj společnosti. Stát je povinen zajistit seniorům důstojné podmínky a nenechat je napospas osudu. Důchody musí být každoročně valorizovány tak, aby byla pokryta míra zdražení ve
všech oblastech a vzhledem na reálný
pokles kupní hodnoty. Výše průměrného důchodu nesmí poklesnout pod 50%
reálné mzdy pracujících v ČR.
Více na www.volby.delnickelisty.cz/
program

Vstupujeme do nového roku 2010 a asi nebudu daleko od pravdy, že většina občanů tak
činí s velkými obavami a pocitem nejistoty. Nastávající rok bude rokem supervolebním, v němž budou lidé rozhodovat o svých zástupcích
v Parlamentu a v obecních a městských zastupitelstvech. A vzhledem k tíživému vývoji ve společnosti to bude rozhodování klíčové.
V nadcházejícím roce můžeme čekat zhoršení ekonomické situace. Rozhodně jsme se ode
dna neodrazili, jak se nás snaží přesvědčit ekonomičtí „experti“. Prohlubující se zadlužení státu má zastavit zvyšování DPH, zvyšování nájmů,
zdražování služeb, tepla, elektřiny a jídla. Prázdnou státní kasu mají již poněkolikáté ze svých
kapes pomáhat zaplnit ti, kteří nic nezavinili.
A skuteční viníci? Ti nyní usilovně přemítají,
jak znovu obalamutit důvěřivé voliče, aby jim
opět dali své hlasy. I proto se otřepané a zpro-

Tomáš Vandas

předseda Dělnické strany
fanované tváře skrývají do blyštivých a lákavých šatů (například TOP 09) ve snaze udržet
se u koryta za každou cenu a prodloužit si tak
vládnutí.
Předvolební kampaň bude opět plná slibů.
Co bude, jak bude, co udělají. Nikdo však z té
parlamentní bandy neřekne, že jakmile obdrží mandát, rychle ztratí paměť. Již nyní se neoficiálně objevují informace o dalším připravovaném úsporném balíčku, znamenajícím ještě větší drastická opatření vůči lidem. Někdo
může namítnout, že oni (myšleno vládnoucí elita) si rovněž snížili platy. Ano, snížili. O dva tisíce. A v roce 2011 bude následovat navýšení asi o deset tisíc. Je to tedy jen takové plané gesto.
Dělnická strana půjde do nadcházejícího volebního roku s odhodláním prorazit ten zdánlivě jednolitý monolit parlamentních stran. Víme
velice dobře, že bez podpory občanů, bez jejich důvěry, to nepůjde. Mohu všem našim členům a sympatizantům slíbit, že uděláme maximum pro to, abychom ten monolit nahlodali,
abychom jim ukázali, že společnost, v níž mají
prim korupčníci, kriminálníci a imigranti na úkor
těch poctivých, nebude navěky.
Boj za sociální spravedlnost začíná. Vítejte
v novém roce!

Co se to stalo s naší zemí? ptá se Ortel v novém CD
Rocková skupina Ortel, jejíž skladba Hadr se před časem stala neoficiální hymnou
Dělnické strany, nedávno uskutečnila v Plzni
křest nového CD pod názvem Co se to stalo.
Její fandové mohli na podzim navštívit několik koncertů, například v Lounech.
 Frontmana kapely Tomáše jsme se
v rozhovoru pro Dělnické listy zeptali, co
že se to vlastně mělo stát?
Zdravím všechny příznivce kapely Ortel.
Musím uznat, že na tuhle otázku odpovídám
poměrně často, je to nejen název nového alba, ale i pilotního songu na tomto CD, kde
se touto větou ptáme, co se to vlastně s na-

ší zemí stalo. Skladba s tímto názvem popisuje dnešní stav ve světě, kdy se člověk bojí
po setmění chodit po městě, kdy ozbrojenost
jednotlivců je zcela běžná a popisuje vzrůstající násilí ve společnosti včetně potlačování práv a svobod.
 Kolik skladeb bude na očekávaném
CD?
Celkem čtrnáct se nakonec podařilo vtěsnat na tento disk, a to jen díky toleranci pana
majitele nahrávacího studia. CD je protkáno
jak melodickými songy pomalejšího rázu, tak
svižnějšími rytmy útočící na jednotlivé problémy v mezilidských vztazích. Myslím, že

se nedá v žádném případě srovnat s prvním
albem Nevinnej. Ať už po hudební stránce,
tak i v celkové aranži, nenechali jsme nic náhodě a raději zvolili profesionálnější studio,
kde konečný výsledek potvrdil naše představy. Jsme na něj dostatečně hrdí!
 Kdy a za kolik bude tento hudební počin k mání?
Cédéčka budou k dostání na všech dalších koncertech, a v kamenném obchodě
zveřejněném na našem webu – www.ortel.
cz. Cena je 250 Kč. Plánují se i reklamní předměty jako jsou trička, zapalovače, čepice.
(Pokračování na str. 2)
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S novým rokem přišla zločinná deregulace nájmů

Začátek tohoto roku je pro spoustu rodin velice neradostný, protože se dotýká toho nejdůležitějšího, co každá rodina má – bydlení. Začíná platit deregulace nájmů.
Již několik let se zvyšují nájmy jak v obecních,
tak soukromých bytech. Zatím to bylo regulováno
procenty a vše se drželo ve snesitelných mezích.
Ale až deregulace udeří naplno, tak mnoho lidí
bude mít existenční starosti. Budou to lidé bydlící v domech, které patří panu domácímu, majiteli
domu, majetníkovi. Ti s chorobnou roztřeseností
a nenasytností vzhlížejí k deregulaci, jako ke zlatému praseti.
Dvacet let se tito majitelé k němu modlí a po
dvaceti letech se plní jejich sen. Teď zatočí s těmi, kteří jim zabírají místo v JEJICH domě. Mají
zvrácenou utkvělou představu, že nájemníci bydlí
za pár korun a oni přicházejí o miliony. Však také
sdružení těchto asociálů podalo do Bruselu žalobu a bez špetky studu žalují vlastní zemi, která se
zmítá v krizi, potýká se s biliónovým státním dluhem, aby jim republika vyplatila miliardy eur odškodného.
Tyto miliardy by skončily v kapsách majitelů
domů a samozřejmě by chyběly v nemocnicích,
dětských domech a ve školách. Kráceni by byli
strážci pořádku, hasiči či zdravotnický personál,
ale páni domácí by měli plné kapsy. A ty peníze
by nešly do jejich domů s nájemníky. Obrat by se
zvýšil cestovním kancelářím s exotickými dovolenými. Republika a tím i všichni zaměstnanci by
zaplatili úzké, nevýkonné vrstvě obyvatel zvýšení
jejich bezpracného životního standardu.
Ano, vinu na tomto stavu má čtyřicet let vlády
komunistického režimu, který popřel ekonomické
zákony a přerušil přirozený sociálně-ekonomický

vývoj. Takže když se po listopadu 1989 začal vracet majetek, tak mnozí restituenti se vrátili do doby předmnichovské republiky, kdy v zemi bylo sice tržní hospodářství, ale provozoval se zde bezohledný kapitalismus.
Mezitím svět urazil dost dlouhou cestu, kdy došlo v západní Evropě k jakémusi „zesocialističtění“ kapitalismu. Jinými slovy, kapitalismus není
tak asociální jako ve třicátých
letech. Jenže tento vývoj našim majetníkům unikl a vlastně ho nechtějí ani akceptovat.
Těmto lidem se spíše hodí tento kapitalismus, ve kterém peníze znamenají moc, a kdo je
nemá, tak toho ve jménu trhu
přehlédnou a zašlápnou.
Chápu mnohé majitele domů, že mají problémy s některými nájemníky (bez rozdílu národnosti) a vím, že zákony v tomto jsou nedokonalé. Vím o majiteli domu, který
chtěl vystěhovat jistou rodinu,
neplatící nájem a dělající nepořádek v domě, ale vždy se
našla organizace, která zabránila vystěhování. Až cesta rodiny za moře, do země javorového listu, uvolnila byt.
To je jedna strana mince.
Tito problémoví nájemníci jsou v menšině. Drtivá většina nájemníků řádně platí nájem a v domě se chová tak, jak je naší evropskou civilizační
normou. Je nutné vytvořit rovnocenný vztah mezi
majitelem domu a nájemníky. Každý musí mít své

povinnosti a práva. Zákon nesmí stranit ani jedné
straně. A jaká je skutečnost?
Poslanci za ODS vedeni tržní zaslepeností vytvářeli zákony a nařízení, nahrávající majitelům domů. Vystěhování bez udání důvodu, deregulace
nájmů, omezené možnosti nájemníků se bránit
majitelovým atakům.
Však všichni víme, co dokážou majitelé domů,

aby vystěhovali „holotu nájemnickou“. Vypínání
vody, plynu, vysazení oken na chodbě v mrazu,
rozkopání zdí a to vše pod rouškou nezbytné rekonstrukce, která se ovšem v polovině z „objektivních“ příčin přeruší. To by v tom byl čert, aby ne-

DS vstoupila do světa informačních technologií

Dělnická strana 2. prosince 2009 oficiálně spustila plnou verzi stránek www.technologickyprogram.com. Stránky obsahují stanoviska, která se
zabývají informačními technologiemi a jejich dopady na společnost.
Cílem stránek je představit veřejnosti celospolečenské problémy užívání komunikačních technologií, vzbudit na dané téma debatu a nastínit
možná politická řešení, která nabízí Dělnická strana. Program byl představen ke dni 2. prosince,
mezinárodnímu dni boje proti otroctví.
„Ambicí programu je osvobodit stát, občany

i české firmy ze sofistikovaného otroctví budovaného pomocí technologické závislosti a vnucených zákonů cizími korporacemi,“ uvedl předseda DS Tomáš Vandas.
Na dotaz, jestli náhodou nevidí podobnost programu s působením Pirátské strany, a nakolik se
tímto fenoménem lidé z DS inspirovali, odpověděl předseda Vandas následovně:
„Reagovali jsme na to, že veřejnost vnímá danou problematiku. Celkově je ovšem v mnoha věcech náš program v přímém protikladu s touto
stranou, což je dáno tím, že je domyšlen o krok

dál a do důsledků. A v rámci programu jsme dokonce vydali na toto téma srovnání.“
Proč se DS orientuje na takovouto úzce specializovanou oblast, vysvětlilo předsednictvo strany v prohlášení médiím:
„Pokud to voliči cítí jako problém, nabídli jsme
řešení, stejně jako ostatních společenských problémů. Pokud si ovšem někdo myslí, že nabízení
řešení je zločin, může se profilovat na tom, že bude bojovat proti těm, kdo si troufli nabízet jiná než
oficiální řešení. Tak dokáže svoji demokratičnost,
toleranci a schopnost myslet.“
-red-

Přijdou o práci. Státu došly peníze na vlaky

Kvůli snižování dotací státu na veřejnou drážní
dopravu se v Královéhradeckém kraji od 13. prosince zastavila necelá desetina vlakových spojů.
Dotace státu na železniční dopravní obslužnost
v regionech se od nového roku kvůli ekonomické
krizi sníží proti loňskému roku o více než půl miliardy korun. K podobnému opatření musely kvůli
nedostatku peněz od státu v souvislosti s dopady
hospodářského útlumu české ekonomiky přistoupit i ostatní české kraje.
Toto se bohužel netýká spojů, kde je snadná
alternativa autobusem či jiným vlakem a kde by
vyškrtnutí vlaku tolik nebolelo. Bohužel jde o likvidaci spojů, které sváží lidi pracující do pozdních
hodin, např. v obchodech, a pracovníky z odpoledních směn.
To znamená, že např. zaměstnanec, jenž dělá

v Trutnově na 2 – 3 směny, dojíždí z Olešnice, a je
odkázaný na veřejnou dopravu, bude muset dát
výpověď, protože z odpolední se domů prostě nedostane! Poslední spoj z Trutnova na tento směr
pojede ve 20:39, což nemůže stihnout ani člověk
pracující do 21 h.
Stejný problém budou mít zaměstnanci dojíždějící směrem na Hradec Králové. Například
z Hradce pojede poslední spoj ve 20:02, což zatopí spoustě lidí. Sice dojedou do Starkoče, ale
dál na Trutnov se dostanou jen v pátek.
Kvůli této kudle do zad od státu bude muset spousta lidí ukončit zaměstnání a skončit
na pracáku. Jak to chodí v současném systému dvojího metru s dávkami, jistě všichni víme.
Je opravdu k vzteku, když vám v podstatě zruší
práci s odůvodněním, že nejsou peníze na do-

tování dráhy!
Ovšem miliardy na různé integrační programy
pro nepřizpůsobivé, na soukromá letadla a limuzíny pro poslance, nebo na stovky těžkooděnců,
doplněných vrtulníkem na pokojných demonstracích nespokojených občanů, na to se peníze najdou vždycky! Krize, nekrize!
Vždyť to je přeci důležitější než pracující lidé,
kteří to vše platí z daní! Ti přeci nenadávají, žijí
spořádaně a platí daně. Tak proč jim ten jejich život ještě více „neosladit“?
Je na čase se už konečně probudit a jasně říci, že takovouto vládu tu nechceme! Ale na to nechození k volbám a nadávání nad pivem nestačí.
Volba vládnoucích mafiánů a uměle vyrobených
stran už vůbec ne!
JAROSLAV DRTINA

Co se to stalo s naší zemí? ptá se...
(Pokračování ze str. 1)
 Zaznamenali jste zvýšený zájem médií od propůjčení skladby Hadr, kterou Dělnická strana používá jako svou hymnu?
Myslím, že jsme o mnoho fanoušků přišli, a setka-

li se i s negativními reakcemi jednotlivých klubů, kde
jsme žádali o koncertování. Nejmenovaný klub nám
psal na mail, že o takový žánr v jeho podniku není
zájem, někteří majitelé klubů se raději ani neobtěžují
s odpovědí. Je v celku zarážející, že se u jiných kapel
nelustruje politická příslušnost,
ačkoliv ani jeden člen kapely Ortel není v DS. Je to takové razítko, které si z čela nevymažeme,
ale zároveň nutno podotknout, že
tohoto kroku nelitujeme.
Když se rozhlédnu po většině
rockových klubech, všude preferují punkovou scénu, my neholdujeme drogám a nezpíváme o propitých večerech, jen se
snažíme ukázat lidem pravou tvář
morální destrukce. Jestli tohle je
důvod k červené kartě do většiny
klubů, tak tu opravdu něco není
v pořádku. Ale o tom celý Ortel
je a tuhle muziku děláme navzdory všem a všemu.

 Přes všechny tyhle problémy, budou si vás
moct poslechnout i fanoušci v jiných městech než
v Plzni?
Od křtu jsme dojednali pár koncertů i mimo Plzeň
a tak doufáme, že se tak dostaneme pod kůži naší surovou hudbou a texty všem, kdo nás přijdou navštívit.
Více informací naleznete na našem webu.
 Jsem ráda, že jsme první, kdo máme možnost
vidět obal nového CD. Popíšeš mi vznik tohoto návrhu?
Ten obal vycházel z textu písně nesoucí stejný název jako CD. Původně to měl být anonymní motiv, ale
po zjištění, že na naše koncerty začínají chodit i policisté v civilu jsme se rozhodli právě pro tento obraz,
který znázorňuje policejní dohled nad naší tvorbou
a strach ze síly slov v našich textech.
 Co bys vzkázal čtenářům Dělnických listů na
závěr?
Jediné, co bych vám chtěl sdělit je: nebojte se nazývat věci pravými jmény a neuhýbejte pohledem při
pravdě do očí!
Přeji mnoho síly a při koncertech na viděnou.
Otázky: PETRA KUČEROVÁ

šli sami a já jim nemusel hledat náhradní bydlení,
řekne si pán domácí. Z uvolněných bytů se udělají
kanceláře anebo se pronajmou stejným zbohatlíkům, či se byt bude hodit pro potomka studujícího
na zahraniční univerzitě, až se vrátí domů. A dalo by se vymyslet ještě spoustu věcí, jak nájemníkům znepříjemnit život, ale jelikož nejsem majitel domu, tak na ty sprostoty a nechutnosti nemám schopnosti.
Ptám se, co bude stát dělat, až majitelé domů
začnou vyhánět nájemníky na ulici, co bude dělat
s rodinami s dětmi, které se ocitnou v hostelech?
Budou se stavět velkoubytovny, kde budou bydlet
vystěhované rodiny, jejichž prostor bude ohraničovat závěs. Přesně tak, jak žili chudáci v devatenáctém století. To je ono pojetí kapitalismu podle
ODS a jejích spřaženců.
Však z mnoha případů víme, co jsou mnozí majitelé domů zač. Jsou to bývalí veksláci, členové
zločineckých struktur či jejich exponenti anebo to
jsou obyčejní nenasytníci, mající své spoluobčany za dojné krávy.
Ano, mnozí mohou namítnout, že přece v parlamentu sedí strany, které nedopustí takové konce.
Jako třeba komunisté, ale vždyť je znám případ syna komunistického evropského poslance Maštálky, který se k nájemníkům chová obdobně!
Dělnická strana nyní o tom problému zatím jen
píše, ale mohu každého ujistit, že až (a to záleží na
každém z nás) bude mít strana legislativní možnosti, zastoupení v obcích a v parlamentu, tak velice tvrdě, nesmlouvavě a bez slitování vystoupíme proti takovému chování. Stojíme a bude pevně stát na straně nájemníků.
JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
místopředseda DS

Slovo
šéfredaktora

Není tomu dlouho, co Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku „zakázal“ křesťanské kříže v italských školách, respektive ve školních třídách celé federalizované Evropy. Přítomnost katolického symbolu ve školách prý odporuje právu rodičů na vzdělávání jejich dětí podle vlastního přesvědčení a právu dětí na svobodu vyznání.
Kříž není jen křesťanským symbolem. V evropském měřítku je symbolem národů, jejich
historie a tradic. Formování české státnosti v 9.
a 10. století začalo příchodem křesťanů na naše
území. Ve 14. století naše země stála v čele Evropy, díky římskému císaři a českému králi Karlu IV. On byl zosobněním „muže víry“. Jednoty
politické a duchovní. Přesně toho, co dnes postrádáme.
Po reformaci, náboženském rozkolu, přišlo
osvícenství. Křesťanství už nestálo v čele dějin.
Bůh musel ustoupit člověku, jenž se pasoval na
Boha. Zatímco v 18. století pouze „experimentoval“, dnes „tvoří a boří“ životy jiných. Vládne
přírodě ocelovou pěstí a dělá si zálusk na vládu
nad smrtí. Morálka a pokora? Co to je?
Jedině „osvícení“ duchové mohou mít tolik
sebevědomí a jistoty, že jednoho listopadového
dne roku 2009 zakážou Evropě její tisíciletý symbol. Prostě se sundá ze zdi. Ještě to urazí muslimy, kterým starý, duchovně i lidsky vymírající
kontinent otevřel svou náruč.
Italové, ale třeba i Poláci či Španělé se proti
absurdnímu verdiktu evropského soudu bouří.
Češi nikoliv, žádné kříže v jejich školách už dlouho nevisí. Narozdíl od Italů a Španělů jsme si
prošli čtyřicetiletou „přípravkou“ na eurismus.
Komunisté nám víru vygumovali z hlavy. Dnes
jsme z pohledu Říma misijním územím.
Poláci byli a jsou oproti nám většími vlastenci. Dokážou se ozvat. U nás je lepší mlčet, a ještě lépe – umlčet druhého. Když k nám chtěl přijet holandský politik Wilders s přednáškou o nebezpečí islamizace Evropy, pěkně hlasitě jsme
ho odmítli. Dokonce i výhrůžku přidali: možností
obvinění z propagace hnutí, které potlačuje lidská práva a svobody.
Dnešní Evropu jsme předstihli. Západ symboly odstraňuje, my je rovnou zakazujeme. Není
vyloučeno, že i latinský kříž v budoucnu vstoupí do rodiny křížů zapovězených. Však i křesťané
mají na rukou krev minulosti. Propagovat takové
hnutí mysli? Určitě se brzy vynoří nový odborník na extremismus, který s podobnou absurditou přijde. Tedy pokud mu to společnost svou
netečností ještě dovolí…
MARTIN ZBELA

www.delnickelisty.cz

Teror v nošovické továrně

ijeme sice v 21. století, mnohdy se tím
i honosíme, ale ne všude si to mohou říci. Šestnáctihodinové směny, přesčasy
oznamované před zahájením směny, odskočení na toaletu zaznamenávané vedoucími
pracovníky, malé mzdy, prémie nastavené tak,
aby nikdo na ně nikdo nedosáhl.
Nepřeskočil jsem z 21. století do románu
Charlese Dickense z 19. století, popisující začátky kapitalismu v Anglii. Jsme stále v České republice, na sklonku prvního desetiletí 21. století.
A mluvíme o velkovýrobně automobilů Hyundai
v severomoravských Nošovicích. Části pracovníkům došla trpělivost a vstoupili do stávky.
To bylo slávy, vzletných slov a nabubřených
slibů, jak nošovická továrna pomůže v neza-
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městnanosti, že díky technologiím se republika dostane mezi nejvyspělejší. Technologiemi
možná, ale pracovními podmínkami ne. Je jasné, že tyto problémy byly v továrně od počátku, určitě zaměstnanci upozorňovali příslušné
orgány a žádali nápravu. Ale nic se nedělo, kdo
by si dovolil vystoupit proti výkladní skříni cizích investic v ČR?
Je smutné, že do stávky vstoupila jen část zaměstnanců Hyundai, když jde o všechny. Omluvou budiž, že Nošovice zaměstnávají spoustu
cizinců ze zemí, kde tyto pracovní podmínky
jsou normou a jsou rádi, že mají nějakou práci. Zaměstnavatelé moc dobře vědí, proč je zaměstnávají.
Kdo zcela zklamal v nošovické kauze, jsou

Pecino, máte krev policistů na rukou!
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ředstavou slušného člověka o práci policie v normálním státě je, že policie stíhá zločince, vrahy, zloděje, lupiče aj.
V našem státě to neplatí. Policie se jako v každém totalitním režimu zaměřuje také
na politické odpůrce vlády – politickou opozici
sdruženou v politické straně, která se právem
pyšní označením „jediná opoziční“.
V letošním roce se stalo v našem státě běžným, když po zuby ozbrojená policejní komanda v kuklách v noci přepadávají byty politicky
nepohodlných osob a zatýkají je. Podobně se
státní policie chová i v jiných totalitních státech, např. v Bělorusku, v Egyptě, v Jordánsku
a v každé jiné diktatuře.
Je to smutné a tragické. Ještě horší ovšem
je, když je policie politicky nucena zanedbávat
svou opravdovou přirozenou práci a nasazovat
masivně síly na politickou opozici a tak jí už nezbývají prostředky bezpečně zatknout a zpacifikovat nebezpečné zločince. Výsledkem toho
jsou mrtví policisté, mladí nevinní muži, jako
např. 27letý Lukáš M.
V září v pražských Řeporyjích měl být zatčen
nebezpečný dealer drog se svými kumpány. Nedostatečně vyzbrojená i připravená policie se je
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vydala zatýkat. Recidivista na policisty autem
zaútočil a pak jim prchal. Překvapená policie
spustila střelbu. Nešťastnou náhodou došlo ke
smrti 27letého policisty.
Ptáme se proto, jak je možné, že u nebezpečného recidivisty nezasahovala
policejní zásahová jednotka?
Když může zásahová jednotka policie na pokyn ministra
Peciny a ex-estébáka Komorouse zatýkat bezmocné dívky za údajné politické přečiny, proč jí už nezbývá čas na zatýkání skutečných zločinců?
Pecino, Komorousi, nebýt vašeho nesmyslného
nasazování URNA na zátahy na opoziční aktivisty, mohli by policisté dělat skutečnou
policejní práci. Občané vás neplatí
proto, abyste si z policie udělali novodobou StB na likvidaci politických odpůrců. URNA je zvláštní policejní jednotka určená k provádění specifických ozbrojených zásahů proti nebezpečným osobám. Co je nebezpečného

Kupónová privatizace
– podvod století

listopadu 1991 se rozběhla registrace kupónových knížek pro první vlnu
kupónové privatizace. Ta se uskutečnila
ve dvou vlnách v letech 1992 až 1994.
Zapojilo se do ní 8,5 milionu lidí, z toho šest milionů v České republice.
Nabízeny byly akcie 1492 podniků za nominální hodnotu 1367 miliard Kč. Do kupónové
privatizace se zapojilo asi 500 investičních fondů, které v té době vznikaly jako houby po dešti. Duchovním otcovstvím kupónovky se pyšní
Tomáš Ježek, Dušan Tříska a Jan Švejnar, protěžovaný dnes Stranou zelených.
Stát kupónovou metodou privatizoval i takové podniky jako Český Telecom, Českou spořitelnu, ČEZ, Čokoládovny, IPB, IPS, Komerční

banku, Novou huť, OKD nebo Škodu Plzeň. Po
masivní reklamní kampani nakonec 72 procenta
lidí v první vlně a 63 procenta v druhé vlně svěřila své kupónové knížky investičním fondům.
Nejaktivnější byly v nabídkách Harvardské
fondy Viktora Koženého, který si popíjí koktejly kdesi na Bahamách. Zpočátku slibovaly vyplatit za kupónovou knížku až 10 000 korun. Reklamní kampaň Jistota desetinásobku zaujala.
V počátku to Kožený také plnil, ale později vyplácel výnos pouze pětadvacetiprocentní a nakonec žádný.
Do harvardských fondů přitom přiteklo v první vlně kupónové privatizace přes 565 milionů
bodů, v druhé vlně pak ještě o 292 milionů víc.
Díky odkoupeným knížkám vzniklo impérium

Argentinský scénář české
ekonomiky
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edávno proběhlo
v parlamentu velké hádání o státní rozpočet na rok
2010. Vzájemné osočování a urážky koalice a opozice, nám média ukázala v celé nahotě. Ubohost úrovně našich zákonodárců na
parlamentní půdě vzbuzuje
u většiny občanů stud, roztrpčení a zlost.
Vláda nemá kde brát. Obří státní dluh děsí
nejen vládu, parlament, ale i řadové občany.
Kde hledat, aby obsah státního rozpočtu vyhovoval většině občanů? Je třeba, aby se parlament i vláda otočily a pak uviděly onu pověstnou horu zlata, kterou dosud neviděly, protože
k ní stály zády.
Onou horou jsou různé státní instituce plné
úředníků, kteří jsou mnohdy na oněch úřadech
zbyteční, protože se neprovedl audit – prověření, kolik je potřeba lidí na tu či onu instituci. Což

je nutné učinit, zvláště dnes, když státní dluh narůstá o 10 milionů korun denně.
Vybíráním daní z řad zaměstnanců se deficit
nezmenší. To by měl ministr Janota vědět. Musí se zlepšit daňová platební disciplína, donutit řádně platit daně velké finančně hospodářské magnáty. Rezervy v naší zemi jsou, jen nad
nimi nezavírat oči. Neschopnost vlády a parlamentu je nesporná.
Schválením 180miliardového schodku na rok
2010 se jen prokázalo, jak národohospodáři zacházejí se státní pokladnou. Neuvážený útlum
průmyslu a zemědělství začátkem devadesátých let má fatální dopad na dnešní dobu. Cesta, kterou se vydává současná parlamentní reprezentace, je cestou do pekel, kam ale strhnou celý národ.
Údiv prezidenta Klause nad obřím schodkem
je pochopitelný, ale nic neřeší. Jediným řešením jsou parlamentní volby, protože mezi stranami není vůle se dohodnout na něčem prospěšném pro občany. Musíme věřit, že občané
přistoupí k volbám odpovědně, a ne tak jako

odbory, hlavní vedení odborů. Situace v tak velké továrně musí být pro špičky odborářů prioritou, ale to by se nesměli povalovat v senátu.
Tady špičky odborů ukázaly, že jsou jim bližší nekonkrétní řeči a prázdné plamenné výzvy
v televizních debatách o ničem, než jít do konkrétní akce – vyhlásit stávku v celých Nošovicích a za pomoci zákonů této země pohnat před
soud zahraniční vedení továrny se středně řídícími poskoky.
Nikdo nemá právo ve jménu zisku dělat
z českých zaměstnanců bezprávné otroky, pošlapávat jejich lidství a vymačkávat je jako citron a po dosloužení je nahradit jiným číslem.
Dělnická strana stojí vždy na straně českého zaměstnance a žádá pro něj důstojné pracovní
podmínky a sociální zázemí.
Ve světle nošovických událostí voláme: NE
ODBORŮM – ANO DĚLNICKÉ STRANĚ!
JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
na osobách, kteří organizují opoziční politickou
akci nebo koncert?
Proč Pecina s Komorousem nevyhlásí tažení proti překupníkům drog? Koupit v Praze drogy není problém. Proč vadí politikům víc letáky a propagační materiály Dělnické strany, které zabavují při nočních domovních raziích, než
drogy v ulicích?
Pecino a Komorousi, kdybyste zbytečně a zavrženíhodně netříštili síly policie a soustředili se na skutečnou
nebezpečnou kriminalitu, mohl mladý policista možná žít.
Je na vás, jak si to srovnáte
se svým svědomím, pokud
vám nějaké zbylo.
Způsob, jakým Pecina a spol. zneužívají policii k boji proti opoziční politické straně, je holým extremismem. Nejtragičtější
na něm je to, že v září zemřel
v Praze mladý policista Lukáš
M. Kdyby se akce s honosným
názvem „Power“ soustředila na
drogové dealery, mohl stále žít. Nezapomínejme, že mezi policisty jsou slušní lidé,
kteří nesouhlasí s estébáckými manýry á la Komourous.
JAN KASTNER
s padesáti podniky, v nichž měl Kožený majoritní podíl. Byly mezi nimi například Československá námořní flotila, Komerční banka, Česká spořitelna, Spolana Neratovice a Plzeňské
pivovary.
V konečném výsledku Kožený zpronevěřil asi
14 miliard korun a na výplatu peněz z akcií stále ještě čeká asi čtvrt milionu lidí. Nebyl však
jediný. V případě CS Fondů Michaela Kocába
se ztratilo 1,3 miliardy korun a v případě fondů
Trend a Mercia 1,4 miliardy.
Pochybné působení fondů, ale i mnoha jiných investorů v českých firmách stálo podle
odhadů bývalé Komise pro cenné papíry daňové poplatníky kolem padesáti miliard korun.
Světová banka dokonce dění v českých firmách
popsala jako rabování a vyvádění aktiv. Pak se
objevil dodnes používaný název tunelování.
Policii se podařilo ve společnostech najít
jen zlomek zmizelého majetku. Působení fondů v českých firmách stálo daňové poplatníky
kolem padesáti miliard korun.
RUDOLF PIKOLA
dosud. Jde totiž o všechno, protože se může
lehce stát, že zanedlouho by se jelo podle „argentinského scénáře“.
Republika má k tomu již nakročeno. A řešení v nedohlednu. Pouhé slovní ataky a potyčky
v televizních debatách znechutily diváky natolik, že vypínají televizi nebo přepínají na jiný kanál. Averze občanů vůči politikům a znechucení
politikou dosahuje dnes vrcholu.
Dnes se staré tváře nahrazují ještě staršími,
čehož je důkazem uměle vytvořený produkt
TOP 09. Krize vrcholí a musí se začít něco dělat. To, co má Argentina za sebou (krach státních financí), může mít ČR před sebou a ještě
s horšími důsledky. Nezapomínejme, že Argentina je zemí nerostného bohatství, ohromných
ploch zemědělské půdy. To my například zemědělskou půdu neuváženě ztenčujeme výstavbou obrovských montoven součástek či satelitními městečky…
Před parlamentními volbami mají občané
osud ve svých rukou. Dělnická strana je jedinou nadějí českého národa, protože moc dobře ví, co potřebují čeští zaměstnanci a čeští živnostníci. Jsme jedněmi z nich. Nežijeme odtrženi od reálného života a proto víme, o čem je
dnes život.
RUDOLF ŠMUCR
v letech 1996 – 1998
poslanec Parlamentu ČR
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Glosy
Zeď se zhroutí
Pokud nás znáte pouze z novin a televize, jsme pro
vás jen bandou nácků a primitivů. Hysterie kolem Dělnické strany je všudypřítomná. Jsme-li takoví, jak nás
vykreslují, proč už dávno není Dělnická strana zakázaná. Napoprvé se to nepodařilo, snad podruhé, potřetí,
počtvrté…
Jde v této věci o protizákonnou činnost Dělnické
strany nebo o ohrožení pozic zkostnatělých politických stran, které se jen třesou o svá koryta. Kolem
Dělnické strany vybudovaly veřejné sdělovací prostředky nepropustnou mediální zeď, která zcela účelově brání občanům této země znát pravdu.
I kdybychom demonstrovali v růžových tepláčkách
a rozdávali plyšové medvídky, budou tyto veřejné
sdělovací prostředky hrát tu samou písničku, jen datum se změní. Půjde přeci jen o další z řady neonacistických aktivit. A veřejnost se dozví jen to, co se dozvědět má, že? Dozví se kolik tam bylo policistů a kolik
z nich bylo těžkooděnců, kolik osob bylo předvedeno
a jaký podvratný materiál byl u nich zadržen, a tyto
zadržené osoby budou režimu tak nebezpečné, že
jsou téměř okamžitě propuštěni. Ale účel to splní.
Je plýtváním našich sil se pokoušet tuto zeď zdolat, ignorujme ji. Máme vlastní zdroje jak informovat
občany této země. Pokud se tyto noviny budou pravidelně dostávat mezi lidi a nebudou jen kolovat mezi
našimi členy, začne se ta jejich zeď hroutit svou vlastní
vahou. K tomu přidáme plakáty, které ozdobí ulice našich měst, a letáky, které nakrmí hladové schránky,
a z té zdi zbudou jen trosky.
FRANTIŠEK ŽIGRAI

Sbohem armádo
Toho dne, kdy jsem se dozvěděl, že mi nebude
prodloužen závazek a můj služební poměr v armádě
tak zanikne, mi nebylo zrovna nejlépe. Můj vztah k armádnímu životu byl vždy více než kladný a být vojákem pro mě bylo více koníčkem než zaměstnáním. Co
mě však mrzelo nejvíce, byl fakt, že mi nikdo z nadřízených neřekl proč se tak stalo. Schovávali se za paragrafy a fráze o tom, že nemusí důvod sdělovat. Samozřejmě, že jsem ve světle událostí v armádě ihned
věděl, o co jde. Dostihla mě má minulost. Minulost
člověka, který se asi před patnácti lety zúčastnil několika demonstrací, koncertů a celkem aktivně působil
v jednom občanském sdružení. Minulost člověka, jehož trestní rejstřík byl stále čistý a během vojenské
služby se v žádné politice neangažoval.
Nejdříve jsem byl pobouřen tou nespravedlností.
Rozhořčení vzrostlo, když jsem se dozvěděl, že jako
člověk na černé listině, nemám nárok na žádné odměny, které mi mí nejbližší nadřízení navrhovali. Jak šel
čas, tak se pobouření měnilo spíš na znechucení a já
se začal těšit, až tuto přebyrokratizovanou instituci
opustím. Byl čas jít dál. Proč také setrvávat tam, kde je
správný politický názor důležitější než odborné znalosti? Proč se zuby nehty držet v armádě, která plýtvá
miliardami na různé kulturní akce, záliby a rekreace,
zároveň však nemá finance na střelivo, pohonné hmoty a výcvik? Kde Vojenská policie vniká do plaveckého
bazénu, aby odhalila závadná tetování, nebo tato tetování fotí a posílá na expertízu, zda nejsou náhodou
závadná? Kde k odvolání ze zahraniční mise stačí, že
se člověk před lety ocitnul na špatném místě, nebo se
přátelil se závadnými lidmi?
Nakonec jsem byl těm, kdo rozpoutali tento hon na
čarodějnice vděčný. Dali mi totiž to nejcennější. A to
svobodu rozhodování. Umožnili mi udělat krok, který
bych jako voják učinit nemohl. V lednu 2010 se stanu
členem Dělnické strany. Vstoupím do řad těch, kteří
jako jediní hájí zájmy našeho národa.
Děkuji pane ministře a páni generálové. A ty armádo sbohem. Na shledanou snad v lepších časech pro
tebe i tuto zem.
DANIEL SOBOTA

Sokol a Krejčíř
Česká vláda vedená komunistickým aparátčíkem
Fischerem se zařadila do vybrané společnosti po boku mafiánského bosse Radovana Krejčíře, odsouzeného pedofila Bohumila Kulínského, zkorumpované státní zástupkyně Eleny Votavové a dlouhé řady drogových dealerů. Má s nimi společného advokáta Tomáše
Sokola.
Dělnická strana stojí na dějinné křižovatce. Vláda si
proti ní najala nejdražšího advokáta v zemi a spoléhá,
že se ho Nejvyšší správní soud zalekne. Pro nás členy
Dělnické strany reprezentuje advokát Sokol tvář zkorumpovaného režimu. Jsme rádi, že vládu zastupuje
právě on. Doufejme, že až se půjde ministr Pecina
k Sokolovi do kanceláře radit jak na extremisty z Dělnické strany, nepotká ve dveřích Radovana Krejčíře,
kterému Sokol bude radit, jak na Pecinu. Setkání by
asi nedopadlo pro pana ministra slavně. Jeho zakrslá
tučná postava by těžko dokázala mafiánského fantoma zadržet. Takže pane Pecino, pozor! Víte přece, že si
prominentní zločinci jezdí do ČR jako na safari. Vzpomeňte pana Pitra, co ho tak slavně honíte.
Sokol není v pokusech zakazovat nepohodlné politické partaje moc úspěšný. Pamětníci sametového režimu si vzpomenou, jak chtěl v roce 1990 tehdejší
pražský prokurátor Tomáš Sokol zakázat KSČ. Sice nic
nezakázal, ale za mlčení dostal výpalné v podobě funkce ministra vnitra. Teď si exkomunista a politický extremista Fischer, t.č. předseda vlády, najal Sokola, aby
pomohl zakázat Dělnickou stranu, které se zkorumpovaní vládní korytáři bojí. Ironie byla dokonána. Před 20
lety chtěl komunisty zakázat a teď Sokol pro komunisty
pracuje, když ho platí, aby pomohl zakázat Dělnickou
stranu. Zajímalo by nás, co slíbil Fischer Sokolovi za
úspěch? Další miliony nebo nějakou trafiku?
ROBERT BERAN, MO DS Praha

www.delnicka-strana.cz
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Názory čtenářů J
Držím vám palce v boji!
Není už v kalendáři dne, abych se z televize nebo novin nedozvěděl, že je někdo popotahován
po soudech kvůli neonacismu. Pořád to samé. Dokonce i předseda vaší Dělnické strany Vandas je
prý stíhán kvůli výroku o imigrantech. No, kde to
žijeme?
Politici za dvacet let vlády rozkradli co mohli, není v naší zemi instituce, která by nebyla zadlužená
(nebo spíše vytunelovaná)! Lidi se uvázali k hypotékám a teď sotva splácí tisíckrát předražené byty.
Ostatním od nového roku zvýší nájmy a dokonce
je budou moci vyhodit z bytu bez náhrady. Do toho
přišla Lisabonská smlouva, která nám vzala suverenitu. Aniž by s tím mohl někdo něco udělat, jako
třeba hlasovat v referendu.
Držím Dělnické straně palce, jste totiž jediná strana, která správně pojmenovala problémy
u nás. Snad vám mladým pomůže alespoň tato
slovní podpora. Jsem už na penzi a z malého důchodu sotva přežívám. Vaši nepřátelé jsou už tak
arogantní, že vám klidně vzkážou, že žádný důchod
ve stáří pobírat nebudete!
Teď vás soudí, kriminalizují, znepříjemňují život.
Ale podívejte se na to, kdo proti vám stojí. Převlečení komunisti a estébáci, zloději a pokrytci!
Že si vláda povolala k rozpuštění DS právníka
Sokola, advokáta uprchlého superzloděje Krejčíře,
to taky o něčem vypovídá. Na vaší straně je pravda
a oni si to moc dobře uvědomují. Proto se bojí, proto zaúkolovali policii, aby po vás šla. Historie se pořád opakuje, lidé se nemění. A zloději taky ne, když
jim hrozí ztráta moci a výnosných koryt.
Jednou převezmete odpovědnost za tuto zemi, vrátíte ji nezávislost a lidem hrdost a čest. Už
se nebudou muset stydět za své představitele. Musíte ale vydržet to současné bezpráví, ještě nějaký
čas potrvá. Budoucnost vás bohatě odmění. Dějiny patří hrdinům, nikoliv zbabělcům a pokrytcům.
To platilo a platit bude!
KAREL POSPÍŠIL
důchodce z Prahy

Fetování se státní podporou
Donedávna jsme se státní podporou mohli postavit třeba dům. Vývoj však spěje nezadržitelně
vpřed. Dnes můžeme se státní podporou legálně
fetovat. Pervitin, kokain, heroin nebo tráva, žádný
problém. Vše je k mání, vše k dostání a hlavně, policii se můžete vysmát do obličeje.
Už vidím, jak nějaký mladík bude podávat trestní
oznámení o loupežném přepadení a na závěr přidá
perličku – byl okraden o svůj legální kokain. A policie bude vyšetřovat. To co tato legalizace lidské
degenerace udělá s prudkým nárůstem kriminality, brzy poznáme všichni na vlastní kůži. Fetování
je totiž velice drahý koníček a málokdo z těchto lidí
má příjem jako manažer společnosti s účastí státu.
Co myslíte, že udělá, vezme druhou práci? Ne, bude krást! A trest? Jaký trest, jen přestupek!
Ta naše svoboda a demokracie je jen primitivní džunglí, kde přežijí jen ti nejsilnější. Slaboši se
ufetujou, začnou vykládat své úžasné životní příběhy na psychiatrických klinikách anebo spáchají sebevraždu.
Konec konců, třeba bude „někomu“ vyhovovat
zfetovaná apatická (rozuměj šťastná) společnost,
která jim nebude do ničeho kecat, zkrátka bude držet jehlu a krok.
FRANTIŠEK ŽIGRAI

Pro lid, ne proti lidu!
Není tomu tak dávno, co na se na Letné hlásalo
o demokracii, svobodě a nenásilí. Tyto slova o vizi
demokratického Česka (potažmo Československa)
se pomalu, ale jistě stávají jen terčem posměchu,
jakožto vrchol absurdity.
Nedávné události tomu dávají jen za pravdu.
Ať už se jedná o zjevně vykonstruovaný proces
tzv. Kauzy Vítkov, stále aktuální zatýkání svobodně
smýšlejících nacionalistů, vlastenců a příznivců pravicové politiky, nebo eliminace „podezřelých akcí“.
V očích současné vlády, kde mimochodem působí několik významných činitelů bývalé KSČ, je vidět fobie. Fobie z ambiciózních mladých lidí, kteří
se nebojí říct svůj názor a upozornit na problémy,
které tu jsou už roky a nadále se prohlubují. Těžko říci, zda mají pánové nahoře strach o svůj post
a svoje platy, nebo je v tom jiný, jistě egoistický důvod. Tak jako tak, využívají státních bezpečnostních
a právních složek k průhledným, totalitním praktikám, které neprojdou bez povšimnutí.
A především, pokud by jim opravdu šlo o potlačení extremismu, nesnažili by se potlačit názory
jen tzv. extrémní pravice, ale zejména levicových
radikálů, tedy těch, co opravdu stojí za většinou lokálních problémů v naší vlasti.
Vláda by si měla konečně uvědomit, že pracuje
PRO lid a ne proti lidu.
S pozdravem J. VESELÝ

iž dlouhodobě mapuji, prozkoumávám a testuji český trh práce a ráda bych vás seznámila se
svým zjištěním. Po několika letech doprovázených upřímným zájmem o práci ve svém oboru a intenzivního hledání jsem dospěla k závěru, že se jedná snad o největší marnost pod sluncem, neboť nelze najít to, co neexistuje. Stávající nabídka práce se

větším investicím ze strany „výherce“, k transakcím,
v nichž již vyhrává úplně někdo jiný.
Je to práce nechutná i nevděčná, neboť v každodenním životě otravuje mnoho lidí. Nikdo není snad
tak nemohoucí, aby, když něco potřebuje, nevěděl,
kde to sežene. Lidé na těchto pozicích jsou nemilosrdně očesáváni, neboť jsou hodnoceni pouze za vý-

Tržní archetypální
nabídka práce: sluha,
prostitutka a otrok
totiž v průběhu posledních let smrskla do tří základních v různých podobách modifikovaných řemesel,
a to sluha, prostitutka a otrok. Vše ostatní jako by bylo již odsouzeno k zániku.
Pokusím se stručně popsat náplně práce jednotlivých pozic:

Sluha
Pozice „sluha“ je určena pro ambiciózní jedince,
kteří jsou schopni naplnit mj. i zvláštní potřeby některých zaměstnavatelů jako je buzerace a zneužívání
zbytečným přetěžováním a zastrašováním.
Podmínky, které případný uchazeč musí splňovat,
jsou na tak vysoké laťce, že pouze jen Bůh, jemuž
připisujeme ty nejdokonalejší vlastnosti a schopnosti, by mohl uspět. Ale nutno podotknout, že i on by
k tomu potřeboval buď konexe, nebo zvláštní dávku otrlosti, smysl pro zkaženost, prodejnost a trpasličí komplex.
Jedná se vesměs
o manažerské pozice,
které si člověk musí nějakým způsobem zasloužit (být ochotný k určitým
úlitbám jako jsou ztráta
části soukromí, důstojnosti, vlastního úsudku
i osobnosti), neboť vzdělání a praxe již dnes není rozhodující (na dříve uznávaných kvalitách svět nestaví, spíše
na schopnosti bezmyšlenkovitě plnit nesmyslné příkazy nadřízených
– to je důležité). Vše potřebné zvládnou přece počítače, takže nějaké individuální přednosti jsou spíše nežádoucí.
Tyto pozice jsou ale vesměs krátkodobé a současně nikoli bez zdravotních následků. Jednak člověka brzy vyčerpají, a taky se časem znelíbí svými standardními (robotnickými) reakcemi. Tato nabídka je přijatelná pro ty, kteří nedokážou rozeznat zdravého člověka od primitivního.

Prostitutka
Pozice „prostitutka“ je směrována zejména na mladé, důvěřivé a naivní mladé lidi. Jedná se o řadové
pouliční prodejce (tzv. obchodní zástupce) zboží a služeb (telekomunikační, bankovní, kosmetické produkty
a služby či potřeby pro domácnost atd.).
To jsou ti, co na vás číhají na ulici, a neodbytně
se dožadují pozornosti pro své kejklířské představení typu … zajímáte se o přírodu, zdraví? … a víte, že
jste vyhráli? …
Nejspíš jim někdo namluvil, že se jedná o neodolatelnou formu obchodu, ačkoli ve skutečnosti jde o dotěrnost až sexuální obtěžování lidí. Snad každý již pochopil, že ona nečekaná někdy i nežádoucí či nepotřebná výhra je jen záminkou (návnadou) k mnohem

sledek, nikoli za odvedenou práci (de facto přebírají
odpovědnost za někoho jiného, kdo nehodlá ve své
obchodní činnosti nic riskovat). A to znamená, že pokud nenarazí právě na „blbce“, který neví, co s penězi,
nebo je rád, že si ho vůbec někdo všimnul, tak spláčou nad výdělkem, z něhož leckdy nelze uhradit ani
ty nejzákladnější výdaje.
Metoda prodeje je založena na přenesení odpovědnosti za prodej produktů a služeb z „podnikatele“
na řadové prodejce pod zástěrkou individuálního obchodního talentu. V potaz se již nebere, že postupují
přesně podle „návodu“, ani přesycenost trhu. Takže
ve svém důsledku přebírají zodpovědnost za to, co
není v jejich moci ovlivnit, a tudíž se účastí něčeho jako loterie. Já osobně nejsem ochotná zodpovídat za
to, že spousta lidí nabízený produkt nepostrádá, nebo
má jiný, či má úplně jiné potřeby a starosti.
Člověk by si měl být vědom toho, kde končí jeho
vůle, a kde začíná vůle již někoho jiného, za co může
být zodpovědný, a co je již
mimo něj.

Otrok
Poslední pozice „otroka“ tak nějak vybyla
pro ty, kteří se neuchytili u prvých dvou. Jedná
se o práce téměř robota.
Mám teď na mysli práce
jako je otupující obcházení sem tam, či postávání
na jednom místě bezpečnostních agentů, odříkávání stále stejných frází
brigádníků při získávání
příspěvků pro různé nadace, neustálé přerovnávání a leštění zboží v regálech u prodavačů, neustálé
přebalování a přenálepkovávání zboží, nebo tak divoké, např. při přípravě občerstvení, kdy zase nevíte, co dřív, ani čí jste.
Buď jde o totální znehybnění, nebo takovou rotaci, že jste sotva schopni dojít domů. A to vše za 50
až 70 Kč na hodinu. O něco lépe jsou placeny prezentace některých výrobků u vybraných firem určené studentům. No, to tedy musí být hodin, aby bylo
na živobytí. To si lze lehce spočítat. Přitom všem se
na člověka zahlíží i za to, že potřebuje posvačit, či se
vyprázdnit. Ten, kdo nepracuje rád přesčas a z dobrého srdce, tedy bez nároku na odměnu, je také snášen s nelibostí.
O tom, jak vypadá zdravotní stav lidí po dvanáctihodinových šichtách, nejlépe vědí asi lékaři. Ti obvykle i k výkonu těchto prací vydávají doporučení. Proč
to dělají, nevím, jako vysvětlení se nabízí, že si tím do
budoucna zakládají na hojnější klientelu.
Chce snad ještě někdo tvrdit, že je v této společnosti přítomen zdravý rozum? To by snad musel úplně zhloupnout. Může snad někdo při tak otupujících
činnostech být schopen bdělé reakce?
Dávno před revolucí odborné publikace psycholo-
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gů i jiných odborníků hájily názor, že práce delší než
6 hodin již není tvůrčí, ani plodná – roste únava, ztrácí se pozornost, nedostavují se nápady. Ale to dnes
nikoho bohužel nezajímá. Asi proto, že tvořit nepotřebujeme A tak jsou lidé odkázáni na to, dokazovat
druhým co vydrží, kolik toho snesou.
Dříve se říkalo: co Čech – to muzikant, tedy umělec. Dnes by se dalo říct: co Čech – to obchodník, de
facto podvodník.
Neočekávám, že po přečtení tohoto článku se něco změní. Možná ani nemůže. Museli bychom se naučit i prodělávat (dávat), a to je nepřitažlivé pro ty, co
si zvykli jen těžit (brát). I billboardy dnes nesou zprávu
o tom, že ten, kdo pracuje je vlastně hlupák (nevydělá), ti chytří přece nepracují, ale vydělávají.
Prý sehnat práci není problém, prý kdo chce, práci sežene. Dost možná – jakoukoliv. Ale sehnat práci,
která člověka uživí (zaplacenou) a není otupující a ubíjející, to je zatraceně velký problém. A to již odhlížím
od toho, že by práce měla být tvůrčím procesem s přihlédnutím k individuálním schopnostem a dovednostem jednotlivců. Nebo to už jsme snad takoví idioti,
kteří si myslí, že každý dokáže udělat vše stejně dobře? Každý něco umí velmi dobře, ale také v mnohém
jsou lepší zase jiní.
Ještě chce někdo tvrdit, že sehnat práci není problém? Neplacenou či nedoceněnou určitě. Té bylo
vždy dostatek.
Rovněž tak velmi podivné jsou i preference studií
na vysokých školách. Každý přece ví, že v současné
době není uplatnění ani pro stávající kvalifikovaný
personál, ať již středoškolský či vysokoškolský. O co
tedy jde? Snad jen o to, aby nyní bylo v evidenci méně nezaměstnaných a v budoucnosti více kvalifikovaných na místech, kde se kvalifikace nepožaduje.
Závěrem lze říct, že v postkomunistických zemích
si kapitalismus prodloužil život, který mu docházel
a mohl ukázat své přednosti. Už se stalo. Už je všichni
známe. Už není na co jiného ukazovat, zůstal na světě sám se sebou a se svým dílem – se svou nenasytností, se svým terorismem a násilím.
-stam-

Kontakty
Plzeňský kraj – Václav Prokůpek, tel: 605 354 030,
e-mail: prokupek2006@volny.cz
Karlovarský kraj – Jiří Froněk, tel: 777 858 015,
e-mail: jiri.fronek@post.cz
Ústecký kraj – Petr Kotáb, tel: 603 206 308,
e-mail: PetrKotab@seznam.cz
Praha – Jiří Petřivalský, tel: 605 408 413,
e-mail: ds.praha@europe.com
Liberecký kraj – Jindřich Nestler, tel: 776 177 210,
e-mail: nestler@jizersko.cz
Středočeský kraj – Jiří Štěpánek,
tel: 603 427 704,
e-mail: stepanek-ds@seznam.cz
Jihočeský kraj – Vlastimil Vach, tel: 603 356 309,
e-mail: ds-tabor@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 – Iveta Machová,
tel. 603 945 816
e-mail: ds.moravskoslezsky.kraj@seznam.cz
Olomoucký kraj – Jiří Švehlík,
tel: 774 548 818,
e-mail: ds.olomoucky.kraj@seznam.cz
Zlínský kraj – Radim Skypala, tel: 605 881 108,
e-mail: radimskypala@seznam.cz

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
„Když národ ví, jak vzít za práci, když jej cizinci
nezotročí a nevyženou, snadno povstane z trosek
a vždy se znovu vzchopí.“
Voltaire, Esej o mravech a duchu národů
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