
V�echny noviny a èasopisy se v minulých dnech
sna�ily bilancovat uplynulý rok. Nìkomu nìco dal, jinému
nìco vzal, ka�dý si tam najde to své. Je to v�ak jen
opakování ji� dávno vyøèeného,bez celkového zhodno-
cení.

Vìdecký pokrok je nezadr�itelný
Na rok 2011 bude leckdo vzpomínat jako na dal�í

høebíèek do rakve tradièního pojetí �ivota. Opustili nás
apo�tolové modernismu Havel, Dienstbier, magor Jirous,
muslimský extrémista Bin Ládin i zeï proti muslimské rozpínavosti,
Muammar Kaddáfí. Poslední dva jmenovaní byli zavra�dìni ve jménu
demokracie. V arabských zemích, ve kterých zemì EU pomohly sesadit
místní diktátory, se mezitím dostali k moci muslim�tí radikálové,  kteøí
se netají snahou o likvidaci v�eho nemuslimského. V zemích èeských
jsme byli svìdky dal�ího uta�ení �roubù re�imu, který se naoko tváøí
jako svobodomyslný. Dal�í lidé byli souzeni èi ob�alování za uplatòování
svého nezadatelného práva na svobodu slova. Ve �luknovském výbì�ku
jsme vidìli obrázky, které nám pøipomnìly komunistickou totalitu, kdy
policisté brutálnì rozhánìli masové demonstrace místních obèanù,
domáhající se práv na bezpeènost v ulicích a na nedotknutelnost
majetkù. Státem a finanèními skupinami ovládaná média udìlala dal�í
úspì�né kroky k úplné cenzuøe, mnohá z nich omezila nebo úplnì
zru�ila diskuze pod svými èlánky.

Aby toho nebylo málo, pøesnì ve stylu románu 1984, je potøeba
lidské �ivoty ovlivòovat a øídit i v jejich osobních situacích, jídelní návyky
nevyjímaje. Nejvìt�ími experty na tato tzv. doporuèení  jsou komisaøi
Evropské unie. Vzpomeòme na nutnost balit do igelitu v�echno peèivo,
na rum a na máslo, atd., atd. Takhle to ale nejde do nekoneèna, nebo�
obèané, i pøes mediální masá�, stále obèas pou�ívají selský rozum. Je
tedy nutno na celou vìc jít vìdecky. EU proto finanènì podpoøila
mezinárodní výzkum 90% èástkou, zbytek hradí èeské ministerstvo
pro místní rozvoj a Jihoèeská univerzita. Díky tomuto dùle�itému
výzkumu budeme pøesnì vìdìt, která jídla jsou, pøi jejich pøípravì,

Hluk, vysypané ko�e a dal�í projevy
alkoholem a drogami posílených jedincù,
i takový bývá obrázek víkendových nocí ve
Volarech. Obyvatelé i zastupitelé dlouhodobì
tuto situaci kritizují. V srpnu leto�ního roku
zvolilo vedení mìsta øe�ení, které pøed
nìkolika lety bývalé vedení zru�ilo. Poøádek
ve Volarech bude pomáhat hlídat bezpeènostní
agentura. Nepoøádek ve mìstì zejména
o víkendu pøetrvává a Policie ÈR v�echno
nestíhá. Policie se brání tím, �e na svùj obvod
mají velký rajon, který musí monitorovat. Ano,
na Volarský obvod opravdu pøipadá obrovský
rajon, ale i pøesto se shledávám s tím, �e
nìkteøí pøíslu�níci Policie Volary jsou ke své
práci laxní. Nìkolikrát se mi stalo, �e jsem
chytil hlídku, jak vykonává v noci svojí práci
zaparkováním v temných zákoutích bývalých
kasáren a pod rou�kou noci si zde pøíslu�níci
vesele odpoèívali. Na radnici le�í návrh na
zøízení mìstské policie, o kterém se v mi-

Konec roku ve znamení �ivotního prostøedí
nejvíce �kodící �ivotnímu prostøedí. Je to nejen rajská
omáèka s knedlíkem a hovìzím masem, ale také �ebírka
s rý�í.

Nový typ èlovìka, homo modernis
Rajská omáèka byla posledním kamínkem do mo-

zaiky, která se sestavovala celý rok a jejím� úmyslem
bylo pøipravit zaostalého Evropana, zamrzlého ve
støedovìkých paradigmatech, na novou dobu. Pokusím
se nyní takového èlovìka naznaèit, aby mìl ka�dý

mo�nost se v leto�ním roce je�tì pokusit o zmìnu, je� by ho pøivedla
jako veskrze moderního èlovìka. I pøes nesporný multikulturní
sociologický vývoj v EU tak uèiním s pohledem na bì�ného èeského
èlovìka, který je mi, se svými �ivotními zku�enostmi, nejbli��í.

V noci spí na lamelové posteli, pøikryt ovèím rounem. Zuby si èistí
bio zubní pastou, vyplivanou vodu recykluje na splachování WC.
K snídani si dává peèivo, koupené pouze balené, zajídá EUmargarínem
a okurkou ze �panìlska. Do práce jede autem s katalyzátorem, po cestì
nìkolikrát prudce zabrzdí, neb øidiè jedoucí za ním vypadá jak neplatiè,
dlu�ící 20 Kè za MHD. V cikánské ètvrti nabere pìt romských
spoluobèanù, které zdarma odveze na úøad práce. V zamìstnání
dobrovolnì uvolní svou kanceláø Ukrajincovi, který neumí èesky a je
najat personální agenturou. K obìdu si radìji nedá rajskou, ale cereální
su�enky a nìco zeleniny. Odpoledne zajde do banky pozeptat se, kolik
u� má výnosù z Kalouskových obligací. Po pøíchodu domù si s man-
�elkou a dìtmi, slabou hodinku, popláèe nad smrtí Havla, nad kterým
truchlí a stále jej obdivuje celé Èesko. Pøed veèeøí je�tì napí�e mail
zastupitelùm s návrhem na pøejmenování nìkolika ulic ve mìstì na
ulice Václava Havla. Po veèeøi, kdy s chutí sní talíø plný obilí, a kterou
zapíjí bio pivem, je�tì sleduje televizní zprávy, ve kterých se dovídá,
jak EU vzkvétá a jak èeská pùjèka 90 mld. Kè pro MMF pomohla èeské
ekonomice jako nic pøedtím. Uléhá s nadìjí na dal�í pøí�tí dny, ve kterých
bude opìt budovat lep�í zítøky. Ze spánku témìø nesly�nì mumlá:
�...ano Velký Bratøe ...� Karel Kubrt

Volary: Mìstskou policii ano èi ne?
nulých letech nìkolikrát diskutovalo,
ov�em bez kladného výsledku. Aby nám
tu dohled nad veøejným poøádkem
pomáhala vykonávat na�e vlastní mìstská
policie tak, aby to mìlo smysl, tedy
s urèitým poètem strá�níkù po celých
dvacet ètyøi hodin, by bylo pro rozpoèet
mìsta znaènì finanènì nároèné. Tvrdí
starostka mìsta Volar pí. Pospí�ilová. I to
byl dùvod, proè zastupitelstvo v minulosti
nikdy ke zøízení mìstské policie ve
Volarech nepøistoupilo. Navíc stále pøe-
trvává názor, �e hlavní díl odpovìdnosti
v dohledu nad veøejným poøádkem je
v kompetenci Policie ÈR. Na zøízení mìstské
policie mìsto Volary finance nemá, ale na
opravu znièených cikánských ghett se peníze
v obecní pokladnì najdou. Proè má obec
plýtvat financemi na znièené domy, které znièili
cikáni a kteøí nás Èechy terorizují! K èemu je
zde správa domù a bytù která má dohlí�et na

øádné u�ívání bytù a domù ve vlasnicí mìsta
a nechají klidnì domy takto zpusto�it! Kdyby
správa domù a bytù vykonávala svou práci jak
má, nemuseli by se vynakládat miliony na
opravu domù a bytù a tyto finance by mohli
poslou�it k zøízení mìstské policie, která by
dohlí�ela na øádné dodr�ování poøádku ve
mìstì. Petr Voráè



Sobotní odpoledne 26. Listopadu 2011
patøilo na námìstí Svobody ve Vimperku
pøibli�nì 300 pøíznivcùm Dìlnické strany
sociální spravedlnosti (DSSS). Strana zde
poøádala øádnì nahlá�ený pøedvolební mítink,
kterému pøedcházel skandální zákaz Mìst-
ského úøadu, proti kterému byla podána
�aloba ke Krajskému soudu v Èeských
Budìjovicích. I pøes chladné poèasí pøi�li

Co dnes sledujeme, kromì stále více víøeného chaosu jsou jednak
antikomunistické postoje pøevleèených svazákù a TOP lidovcù a zároveò jejich
likvidaèní sociální politika, která volièe pøirozenì tlaèí na druhou stranu. Tím
vypjatou antikomunistickou pozici staví do role asociálního bláznovství nebo
také téma nìkolik vyvolených chartistù a svazákù, doplòující podivnou kapitolu
jsou �tìtina, Mejstøík a Huèín.

Pro vìt�inové obyvatelstvo, které politické hrádky detailnì nesleduje
a ka�dodennì je vláèeno sociálními pokusy je tak situace jasná: � antikomunismus
je asociální, ohro�uje moji ekonomickou situaci, proto budu volit KSÈM pøípadnì
ÈSSD - je to jistota.� Vysvìtlovat tomuto volièi nìjaké historické souvislosti
nelze.

Fakt, �e tyto strany pøinesou je�tì více evropské centralizace, pozitivní
diskriminace a dal�ích vymo�eností je pro zamìstnance druhoøadé a dá se to
pochopit. Vidí komunisty zase ve vládì a nostalgie z 80. let funguje.

Dvì pùvodní marxistické strany, které si na sociální otázky dìlají monopol,
stojí v solidní pozici pøed pøí�tími volbami a navíc s minimem námahy. Svazáci
ve vládì pracují za nì, dìlají, co mohou, aby nahnali volièe k druhé stranì, a� je
to nìkdy zará�ející. Pro politickou práci je tak vypjatá antikomunistická pozice
neuhájitelná, vládnoucí svazáci a �tìtinové ji dovednì znièili. Zùstává zde jediné
rozli�itelné vymezení a tím je pozice nekomunisty (nemarxisty). Do tohoto
prostoru zasadit i sociální otázky a dru�stevnictví je jednou z nich.

Zasadit spotøební dru�stvo do souvislosti posledních 60 let, také lze jen
okrajovì a historická fakta dají za pravdu pouze tìm, kteøí je budou schopni
úspì�nì realizovat. Hlavní váha celé informace, by tak mìla stát na posledních
20 letech, proto�e zpochybnit sociální politiku u zamìstnance pøed rokem 90
a dnes lze velice tì�ko.

Kdy� na startovní èáøe pozorujeme srocení známých tváøí (Suverenita, Klaus,
Paroubek), budou národní témata, EU a antiEU propírána horem dolem, a� se to
volièùm bude zajídat.

Slova, slova, slova a sociální �iroko daleko nic, to pøijde, a� po volbách
øíkají.

Na co ov�em nikdo z tìchto �nových� a jiných stran nemù�e reagovat je
realizovaná politika dru�stevní prodejny, která pobì�í stále. Nekoneèná volebnì

- nevolební kampaò, to u� není hra
se slovy a politický marketing, ale
stálá soutì�, kterou mediální
agentuøe nemù�e hradit �ádná
strana.

�ádná z parlamentních stran za
20 let nevyu�ila svého nezpochyb-
nitelného vlivu k o�ivení dru�stev-
ního podnikání, naopak dokonale
znièili, pøípadnì privatizovali
(COOP).

Hlavní otázkou zùstává, proè to bude pro stávající velmi tvrdý oøí�ek
k zodpovìzení.

Mítink DSSS ve Vimperku
vimper�tí obèané v poètu necelých 250 lidí
podpoøit nesouhlas s cikánskou kriminalitou,
která ve mìstì vzrùstá a vyslechnout stranické
øeèníky v èele s pøedsedou panem Tomá�em
Vandasem. Místostarosta mìsta paní
Jaroslava Martanová uvádí, ��e situace ve
mìstì se nezklidnila, mìsto má omezené
mo�nosti a není mo�né, aby zde vládla
anarchie�. Nìkteøí zastupitelé se vyjadøují
v duchu nastolení nulové tolerance pro
cikánské etnikum a výplatì sociálních dávek
pouze takových, jaké státem nále�í a ne
takových jaké si kdo vykøièí!!!

Prvním øeèníkem, který na námìstí
vystoupil  se svým pøíspìvkem  byl pøedseda
krajské organizace DSSS Ji�ní Èechy, pan
Vlastimil Vach. Ve struènosti shrnul na-
rùstající problém s nepøizpùsobivými
obyvateli ve Vimperku, poukázal na potøebu
situaci øe�it aktivnìji ze strany radnice
a vyjádøil absolutní stranickou podporu v�em

obyvatelùm mìsta, kteøí se cítí být terorizováni
cikánskou men�inou. Pøedseda strany pan
Tomá� Vandas zhodnotil politickou situaci
v Èeské republice, zdùraznil neakceschopnost
vládní garnitury a vyzval k demokratickému
svr�ení tìchto korupèníkù. Posledním øeèní-
kem byl výkonný místopøedseda DSSS pan
Jiøí �tìpánek, který se velice kvalitnì opìt
zamìøil na státní politiku a její zkvalitnìní.

Celé shromá�dìní bylo velice pøátelské,
pøítomní posluchaèi pøeru�ovali øeèníky
potleskem a bylo cítit uvolnìní napìtí, které
ve mìstì v posledních dnech zavládlo.
Mediální �tvavá kampaò, kdy do mìsta
pøijedou extrémisté a bude se zde opakovat
druhý �luknov se nenaplnila a od samého
zaèátku byla postavena pouze na snaze, co
nejvíce místní obyvatelstvo odradit od úèasti
na pøedvolebním mítinku DSSS ve Vimperku.
Bylo vidìt, �e obyvatelé mìsta ji� nechtìjí
sly�et pohrù�ky re�imu a pøi�li podpoøit
jedinou národní opozici v zemi.

Vedení Krajské organizace DSSS
Ji�ní Èechy

V sobotu 12. listopadu 2011 probìhla
v Jihoèeském Táboøe krajská konference
Dìlnické strany sociální spravedlnosti
(DSSS) za pøítomnosti necelých tøí desítek
èlenù a funkcionáøù. Hosté schùze byli
pøedseda strany Tomá� Vandas a výkonný místopøedseda
Jiøí �tìpánek. Úvodem pøivítal Vlastimil Vach, pøedseda
krajské organizace v�echny pøítomné a ve struènosti shrnul
celoroèní práci jak na místní tak krajské úrovni strany, kdy
v�em podìkoval za kvalitní stranicko-politickou práci
v Jihoèeském kraji. �Nutnost propagace v�ech stranických
organizací je základním pilíøem pro budoucí úspìchy�, jak
uvedl krajský pøedseda, který pøedstavil veøejnosti nový
prapor krajské organizace DSSS Ji�ní Èechy. Dal�ím øeèníkem
byl pan Tomá� Vandas, který opìt zdùraznil dùle�itost kvalitní
stranické práce, která musí poèínat právì v místních
organizacích, kde je zrod ve�kerého úsilí pro boj s re�imem.
Zhodnotil pøípravy mítinku ve Vimperku a stanovil koneèné
datum pro shromá�dìní na datum 26. listopadu 2011.
Výkonný místopøedseda Jiøí �tìpánek svou øeè zamìøil na
sociální problematiku zamìstnancù a vyzdvihl úkol propagace
dìlnické strany sociální spravedlnosti právì v této oblasti.

Krajská konference DSSS
Ji�ní Èechy

Vlastimil Vach, pøedseda Krajské organizace DSSS
Ji�ní Èechy, èlen Republikového snìmu DSSS

Druhá èást jednání byla vyhrazena tiskové konferenci
s médii, kde se zhodnotil vyhrocený stav cikánského etnika
ve Vimperku, zhodnotilo se sou�ití místních obèanù
s minoritou a stanovil pøesný datum a èas uspoøádání
mítinku, který bude oznámen. Závìrem sobotní konference
zasedala Krajská rada (KR), která mìla za úkol zajistit
organizaèní body ji� zmiòovaného mítinku. Byli zvoleni noví
èlenové výboru a tajemník Krajské rady (KR) Jihoèeského
kraje.

(Ne) realizace novodobého dru�stevnictví

Redakce Jihoèeský Dìlník, autor O.L



Vznik �koly
Pová�ská �kola byla ve Strakonicích

postavena v roce 1978, a to jako doplnìk �koly
Velké námìstí. V sedmdesátých letech

byla populaèní exploze, dnes nazývaná
Husákovy dìti. Z� Velké námìstí kapacitnì
nestaèila pojmout v�echny dìti, a tak bylo
postaveno nìkolik pøízemních pavilonù na
vzdáleném konci mìsta, poblí� katastru Pøední
Ptákovice. Tato dvoj�kola byla zastøe�ujícím
subjektem pro dal�í �kolu Lidická a �kolní
dru�inu na Pová�ské a Lidické a jídelnu na
�umavské a Plánkovì (která je souèástí Z�
F. L. Èelakovského).

V roce 2009 mìsto rozhodlo, pøes znaèný
úbytek dìtí, o výstavbì velké �koly, která by
slouèila v�echny popisované èásti do jedné
budovy. Místo oprav jednotlivých �kolních
zaøízení, které by byly dostaèující i ménì
finanènì nároèné, pøistoupilo se k mega-

Vá�ení ètenáøi!
Od 1. listopadu 2011 dochází k ná-

sledujícím zmìnám, které jistì pøispìjí ke
zkvalitnìní èinnosti na�eho hnutí.

Pøednì je to vznik nového interneto-
vého portálu www.delnik.delnickelisty.cz,
na kterém naleznete ve�keré informace
(vèetnì tiskovin v PDF) k vydávání
regionálních novin Dìlník. Tato tiskovina
Dìlnické strany sociální spravedlnosti
(DSSS) vychází ji� druhým rokem, nyní
u� ve tøech krajích, a nemalou zásluhu
na tom má pan Vlastimil Vach, pøedseda
jihoèeské krajské organizace DSSS.
Právì on byl jmenován zástupcem �éfre-
daktora Dìlnických listù s povìøením pro
stranický regionální tisk.

Noviny Dìlník, na regionální úrovni
doplòující celostátní noviny DSSS
Dìlnické listy, mají ambice proniknout
i do dal�ích krajù republiky. Takový cíl si
ov�em �ádá zapojení dal�ích aktivních
jedincù, kteøí budou pøínosem a zdrojem
originálních nápadù.

Zájemci z øad DSSS se mohou pøihlá-
sit na e-mail: delnik@delnickelisty.cz

Pevnì vìøím a doufám, �e vý�e uve-
dené kroky napomohou k rozvoji a �íøení
oficiálních tiskovin DSSS na území celé
republiky.

Martin Zbela, místopøedseda DSSS
a �éfredaktor Dìlnických listù

Utajovaný rasismus naruby ve �kole Pová�ské
lomanskému projektu, který vzbudil
znaènou nelibost zvlá�tì v okolí ulice
Pová�ské, pro pøíli�nou hluènost a pra�-
nost staveni�tì, které bylo uprostøed
rodinných domkù. Pùvodní rozpoèet 245
milionù korun se postupnì navý�il a� na
350 milionù, pøièem� financování, oproti
pùvodnímu pøedpokladu èerpání dotací,
byl plnì hrazen z rozpoètu mìsta. Jeliko�
nedo�lo, a v brzké dobì ani nedojde, k
prùmìrnému poètu 17 �ákù na tøídu, jen�
je minimálním pro financování ze strany státu,
je celý provoz financován jen z prostøedkù
zøizovatele, tedy mìsta Strakonice.

Dal�í problematickou zále�itostí je do-
jí�dìní dìtí ze vzdálených spádových oblastí,
konkrétnì se jedná o vesnice Rovná a Slaník.
Podle na�ich dùvìrných informací si rodièe
�koly stì�ovali, ale ze strany vedení �koly
s nimi nebylo vùbec jednáno.

Údajné inkluzívní vzdìlávání
Ministerstvo �kolství Èeské republiky ji�

nìkolik let prosazuje do èeských základních
�kol, vèetnì speciálních (døíve zvlá�tních),
projekt inkluzívního �kolství. Setkává se to
v�ak s odporem odborníkù, uèitelù i rodièù,
proto�e k �ádné inkluzi nedochází. Místo
zaèlenìní a pomoci v�em handicapovaným,
zvlá�tì zdravotnì posti�eným a sociálnì
znevýhodnìným, dìje se na na�ich �kolách
exkluzivní zacházení pouze s cikánskými
dìtmi, které mají v�e zdarma, a opravdu po-
tøební si ze svého platí v�e, pomùcky i asis-
tenta. Dochází tu ke zvýhodnìní pouze
jednoho etnika, na úkor majoritní spoleènosti.
Právem se to dá nazvat rasismem naruby,
nebo také pozitivní diskriminací.

   Základní �kola Pová�ská je partnerem
projektu Centra podpory inkluzívního vzdì-
lávání, který je spolufinancován Evropskou
unií. Pravdìpodobnì proto na této �kole vznikl
problém, který rodièe èeských dìtí øe�ili peticí.

Petice má opodstatnìní
Petici sepsalo nìkolik rodièù a dalo ji na

internet. Poté byli zástupci petièního výboru
pøijati starostou mìsta, panem Vondrysem.
Ten, v souladu se svou dlouholetou politikou
neomylného místního vládce, petièní výbor
vyhodil a petici samu shodil se stolu, s odù-
vodnìním, �e nesplòovala zákonné podmínky.
Z dobøe informovaných zdrojù jsme se
mezitím dovìdìli dal�í podrobnosti o situaci
na �kole.

Tøídy jsou rozdìlené na A a B. Ve tøídách
A jsou pøevá�nì cikáni a ve tøídách B výluènì

èeské dìti. V jedné nejmenované tøídì prvního
stupnì je 13 dìtí, z toho je 1 Ukrajinec,
1 Kubánec, 2 Èe�i a 9 Rómù. V paralelní tøídì
B není ani jeden Róm. Do�lo to dokonce tak
daleko, �e je tu rasová segregace, za kterou
by se nemusela stydìt ani døívìj�í Jihoafrická
republika. V prvním patøe jsou cikánské tøídy
A, ve druhém pak èeské tøídy B. Dìti z obou
skupin mají zakázáno se vzájemnì stýkat,
s oficiálním odùvodnìním protipo�ární
ochrany �koly.

Zatloukat, zatloukat, zatloukat
Kdy� jsme si chtìli promluvit s jedním

z iniciátorù petice, byli jsme �okováni
obratem, který u nìj nastal. Nejprve se zapíral,
odmítl poskytnout rozhovor, nakonec nám
bylo øeèeno, �e si to nechce, z osobnì-
pracovních dùvodù, rozházet s pani øeditelkou.

Ve výroèní zprávì za uplynulý �kolní rok
se o tomto problému, a ani o jiném, nic
nedoèteme. V bodì è. 7, stí�nosti - poèet
a výsledek øe�ení, se doèteme, k na�emu
údivu; citujeme doslovnì: �ádné stí�nosti jsme
neøe�ili. Vzhledem k souèasnému popírání
problému a utajování nespokojenosti rodièù,
lze podobnou vìtu oèekávat i v pøí�tí výroèní
zprávì.

Zaslali jsme v�em zainteresovaným
a kompetentním osobám emailem dotaz, jak
se postavili k petici a k celé následné situaci.
Pan starosta ani øeditelka, a zároveò zastu-
pitelka, pani Cháberová, pani Øe�ábková,
zástupce zøizovatele a èlenka �kolské rady,
neodpo-vìdìli. Námi oslovení zastupitelé
o existenci petice a o problémech na �kole
vùbec nevìdìli.

Celé dìní okolo petice na na�i redakci
pùsobí dojmem, �e je vá�ná situace nejen
zlehèována, ale dokonce tajena a popírána.
Kam mù�e, ve svém dùsledku, vést rasismus
naruby, jsme byli svìdky ji� na mnoha místech
na�í republiky. Doufáme, �e se celou zále�itostí
bude zabývat zastupitelstvo, kterému byla
petice nespokojených rodièù pùvodnì urèena.

Na strakonické základní �kole Pová�ská vznikla petice rodièù, kterou vedení mìsta za-
tajilo pøed zastupitelstvem i pøed veøejností

Karel Kubrt (redaktor JD)

Oznámení redakce:

Dìlnický tisk
proniká do krajù

*Inkluze: z latinského slova inclusio, zahrnutí. Opakem je exkluze, vylouèení.

Petice za rovnomìrné rozlo�ení romských �ákù do Strakonických �kol
Adresáti: Mgr. Jaroslava Cháberová; ing. Libu�e Øe�ábková a zastupitelstvo mìsta Strakonice

My, ní�e podepsaní obèané, vyzýváme tímto vedení �koly Z� Pová�ská, �kolský odbor
a zastupitelstvo mìsta Strakonice k urychlenému projednání této petice, týkající se problému
nerovnomìrného rozmístìní romských dìtí ve strakonických základních �kolách.

Jako rodièe dìtí, docházejících k výuce do Z� Pová�ská, jsme znepokojeni velkým poètem
romských dìtí ve tøídách.

Vzhledem ke zku�enostem s touto komunitou, máme oprávnìný strach o kvalitu výuky
a bezpeènost na�ich dìtí. Po problémech s rodièi romských dìtí hned první dny výuky, kdy
jsme byli nazváni rasisty a na�im dìtem bylo vyhro�ováno fyzickým napadením se ná� strach
je�tì znásobil.

�ádáme vás tímto o rovnomìrné rozdìlení romských dìtí do v�ech strakonických základních
�kol.                                                                                                        Strakonice, 8.9 2011
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Nespokojenost s politickou situací ve Vim-
perku, kriminalita v podání nepøizpùsobivých
obèanù, nedùvìra k vedení radnice a skandální
pokus o zákaz pøedvolebního mítinku Dìlnické
strany sociální spravedlnosti (DSSS) pøivedl
místní obèany ke kroku, zalo�it ve svém mìstì
místní organizaci DSSS. �Chceme se v�emi
dostupnými demokratickými prostøedky podílet
na budování mìsta, ve které nebude slu�ný obèan
odkázán pouze na vlastní mo�nosti obrany, ale
bude �ít a pracovat pro spoleènost, která mu
zajistí bezpeènost a sociální spravedlnost�.

V sobotu 10. prosince 2011 se se�li ve Vim-
perku dìlníci, aby spoleènì podpoøili boj proti
vládnoucí mafii. Zasedání byl pøítomen i pøedseda
krajské organizace pan Vlastimil Vach, který hned
v úvodu zrekapituloval pøedvolební mítink
s pøedsedou strany Tomá�em Vandasem. Bez-
zubý pokus místní radnice zakázat dìlnické
shromá�dìní dne 26. 11. 2011 pøinesl pro radní
tohoto mìsta obrácený výsledek, ne� sami èekali.
Pokus o zdiskreditování strany nevy�el. V pøípadì
komunálních voleb, by Dìlnická strana sociální
spravedlnosti (DSSS) získala ve Vimperku
necelých 35 % hlasù.
Do vedení novì vzniklé místní organizace DSSS
byli zvoleni tito funkcionáøi:
â Zdenìk Ondrá�ek
(pøedseda MO DSSS Vimperk) tel: 728 928 544,
â Antonín Kuèera
(tajemník MO DSSS Vimperk) tel:  607 792 667
â Adriana Ondrá�ková
(pokladník MO DSSS Vimperk)

email: dsssvimperk@email.cz
Novì zvolení funkcionáøi prohla�ují, �e souhlasí
s programovou Listinou DSSS a stanovami
a budou dbát o dobré jméno strany u veøejnosti.

Vedení krajské organizace DSSS Ji�ní Èechy

Dne�ní no-
vináøi jsou zøej-
mì v totalitním
zajetí bulvárních
praktik: Palco-

vými titulky �okovat veøejnost. Èím nega-
tivnìj�í zpráva, tím vìt�í �ok. Èím vìt�í �ok,
tím vìt�í budou vydavatelské zisky z pro-
deje, inzerce a reklamy...

Byznys má v�dy, v�ude a pøede v�ím
pøednost. Dobré a pravdivé zprávy dnes
prostì neletí, o nich se nemluví, nepí�e,
a kdy�, tak urèitì jen v souvislosti se
známou a populární osobností, která nìco
neobyèejného vytvoøila, provedla nebo
záhadným zpùsobem získala. Jsou to
hlavnì novináøi provládních médií, kdo
veøejnost opakovanì pøesvìdèuje, �e nás
zajímá pøedev�ím, kdo kolik vydìlává, �e
neustále srovnávají platy kohokoli, krmí
nás analýzami a hypotézami typu �co by-
kdyby�,zaplavují nás více èi ménì vìro-
hodnými slohy statistických údajù v do-
konale zpracovaných, psychologicky
promy�lených grafech a tabulkách a tím
v�ím jen podporují na�e nejhor�í lidské
vlastnosti: závist, sobectví a øadu dal�ích.
Mo�ná si to neuvìdomují, ale spí�e to bude

ÚVAHA: V�emocný bulvár
vydavatelská strategie v rámci jakéhosi
�urnalistického trendu v na�í zemi.

Lidé v�emu vìøí
Smutné na tom je, �e drtivá vìt�ina lidí

vìøí témìø v�emu, co si pøeètou v novi-
nách, vidí v televizi nebo sly�í v rádiu. Pro
nì je to prostì oficiální zpráva, kterou by
si urèitì jen tak nìkdo nevymyslel, kdyby
na tom nebylo zrnko pravdy. Ale ten koktejl
pøevá�nì negativních zpráv, vra�dìní
národní cti a pøátelství, který nám jed-
notlivé mediální kolosy neustále promy-
�lenì a cílenì pøedkládají, je ve svém
dùsledku smrtící. Dennodennì toti�
masovì ovlivòují názory a smý�lení
milionù lidí v tom, �e dnes je vlastnì o moc
lépe, ne� bylo kdy pøedtím. Tím je
podprahovì nahlodává, nutí je uzavírat se
do svého soukromí a chránit si ho za
ka�dou cenu.

Kdy� pak v tomto prostøedí, plném
negativ, sociální nestability, demoralizace
obyvatelstva apod., narazíme na nìco
vlastnì pozitivního, kdy� zjistíme, �e
existují lidé, kteøí nìco pro národní
uvìdomìní udìlali a opravdu je to baví,
kteøí nìco dokázali, anebo nezi�tnì
pomáhali druhým, tak máme v�dy
obrovsky povzná�ející pocit. Ten v�ak
okam�itì spolehlivì a hlavnì velmi rychle
umrtví následující negativní zprávy, které
jsou zámìrnì podsunuty mediálnímu
konzumentovi.

Nacházíme se toti� v prostøedí, kde
slovo pøátelství, hrdost, odvaha, kama-
rádství, jsou odstaveny na druhou kolej
a nahrazeny slovy byznys, majetek, bo-
hatství, mamon.

Vlastimil Vach,
pøedseda KO DSSS Ji�ní Èechy

Vimperk: Po úspì�ném mítinku
vznikla místní organizace DSSS


