
Vá�ení ètenáøi,
Do rukou se Vám dostává, první èíslo

Dìlnických novin, pøedurèených pro Jiho-
èeský kraj. Na tom by nebylo nic tak pøe-
kvapivého, pokud by se nejednalo o projekt
za�títìní politickou stranou, v tomto pøípadì
Dìlnickou stranou sociální spravedlnosti.

Dìlnické noviny v�ak nebudou zamìøeny
pouze na stranické zále�itosti, ale budou
informovat o v�ech zásadních událostech
ve spoleènosti, o problematických kauzách
v jihoèeském regionu a budou pøiná�et

�DÌLNICKÉ NOVINY� na prodejních stáncích v Jihoèeském kraji
V jihoèeském Táboøe se v pátek 6. dubna 2012 konala tisková

konference k významné události Dìlnické strany sociální spravedlnosti
(DSSS), která poprvé ve svých dìjinách odstartovala za pøítomnosti
pøedsedy strany pana Bc. Tomá�e Vandase, krajského lídra DSSS Vlastimila
Vacha a pøedsedy pra�ské organizace DSSS Jiøího Petøivalského svùj
mediální program pod názvem Dìlnické noviny.

Stranický projekt s pøívlastkem �Dìlnické noviny do ka�dé rodiny�
vydává soukromá spoleènost z Jihoèeského kraje, která si vzala za cíl,
toto nadèasové periodikum postupnì roz�íøit na celé území Èeské republiky.
Pilotní program vydávání Dìlnických novin byl odstartován zatím
v Jihoèeském kraji v nákladu 5 000 ks dne 3. dubna 2012. Distribuèní
pokrytí je rozlo�eno stejnomìrnì a zahrnuje pøibli�nì 587 prodejních míst
v regionu.

Jednou z nejvìt�ích odli�ností Dìlnických novin, oproti jakékoli rádoby
konkurenci, je jejich forma, která je svým zpùsobem pøedurèena podtitulem:
�Dìlnické noviny do ka�dé rodiny�. Dnes toti� nelze najít na prodejních
stáncích jediný výtisk národnì smý�lejících novin, kde by si mohl ètenáø
udìlat vlastní úsudek a názor, ani� by mu byl podsouván a zkreslován
provládními médii. Na mediálním trhu je tzv. díra, kterou se vydavatelská
spoleènost ve spolupráci s DSSS rozhodla zacelit vydáváním právì
Dìlnickými novinami.

Nekorektní Dìlnické noviny, va�e správná volba
(úvodní slovo pøedsedy DSSS
pana Bc. Tomá�e Vandase)

Pevnì vìøím, �e tento projekt na propagaci Dìlnické strany
sociální spravedlnosti (DSSS) bude ve va�ich oèích pøínosem
nejenom jako dal�í krok v na�í spoleèné práci, ale hlavnì jako
posun do nadèasového prostoru, kdy jako jediná strana máme
mo�nost ve spolupráci s vydavatelskou firmou, oslovit na�e volièe
pøímo v cílovém regionu a tím získat roz�íøení volièské základny,
kterou jak v�ichni dobøe víme, potøebujeme nejenom v nadchá-
zejících volbách do krajských zastupitelstev, ale v jakýchkoli
dal�ích.

Jedním z nejhlavnìj�ích dùvodù je dosa�ení velkolepých cílù
v absolutní propagaci DSSS u veøejnosti: Aby na�e spoleèné,
dìlnické, vlastenecké noviny byly na ka�dém distribuèním místì
a v ka�dé rodinì.

názory èi polemiky k vládní politice.
S jednou jistotou v�ak ètenáø mù�e

poèítat ji� pøedem. Pùjde o noviny, které
budou pøiná�et spoleèensky a politicky
nekorektní názory, je� jsou v dne�ní dobì
z vládních míst ostrakizovány a oèeròovány.
Nálepkování a zesmì�òování se stalo prù-
vodním znakem v�eho, co nezapadá do
pøedem stanovených mantinelù a vyboèuje.

My, nacionalisté a obèané této zemì,
kteøí nehodlají mlèet k o�ebraèování na�í
spoleènosti, k drastickému utahování
opaskù, aby zbylo více pro nenasytné kopy-
táøe, budeme vyboèovat v�dy a za ka�dých

okolností. Je ji� v zájmu nás v�ech, aby
vymezené úzké mantinely padly a v na�í
zemi byl nastolen skuteènì demokratický
duch, jeho� základními znaky budou
vymahatelnost práva, spravedlnost a slu�ný
�ivot pro slu�né obèany.

Pokud Dìlnické noviny pøispìjí, by�
drobným dílem, k nápravì souèasné de-
vastace roz�iøováním politicky nepo-
hodlných názorù, nebudou zbyteèné. O tom
v�ak také budete rozhodovat vy, ètenáøi. A já
pevnì vìøím, �e novému tisku �anci dáte
a �e si své místo na trhu vybojují.

Tomá� Vandas, pøedseda DSSS

Vlastimil Vach,
pøedseda KR DSSS Ji�ní Èechy, zástupce vydavatele

Kontakt: Email: iswmedia@seznam.cz  l  Tel: 734 316 707

Vá�ení ètenáøi Dìlnických novin



Dva èlenové skupiny Munkey Business se
po nedávném koncertì odebrali na jednu
ubytovnu v Karlových Varech, v Lidické ulici,
aby tam pokraèovali v zábavì, kterou rozjeli
na vystoupení. Ve zcela tradièní náladì nejprve
znièili zaøízení pokoje, aby jej pak uklidili
zpùsobem, jej� si mohou dovolit jen bohém�tí
umìlci. V�e letìlo z okna.

Hudební skupina Munkey Business je
známa extravagantními obleky, kterými �okují
diváky na svých koncertech. I pouhé slipy jim
mnohdy staèí na zahalení. Fanou�ci jeèí
nad�ením, psychedelické opojení prostupuje
nabitými sály. V onen osudný ètvrtek nad
ránem se dva hudebníci, Matìj Ruppert
a Roman Holý, dostali pravdìpodobnì do
úrovnì tøi, pøi ní� nastávají halucinace, vidìní
rùzných vzorù a forem �ivota, a to i pøi zavøe-
ných oèích. Naprosto se ztrácí pojem o èase;
co� dokazuje doba, ve které obì, v�estrannì
nadané celebrity, prohazovaly oknem v�e-
mo�né vìci z pokoje - pùl druhé ráno.

Jak jinak si, ne� po�itím drog, vysvìtlit
jejich nepochopitelné jednání, bezduché nièení
inventáøe ubytovacího prostoru. Umìlci celé-
ho svìta jsou známi nejen sklonem k alko-
holismu, ale i bì�ným po�íváním omamných
látek. Slavné osoby (nikoli osobnosti) se
pøedhánìjí v tom, kdo bude v bulváru èastìji.
Tito lidé mají pøitom obrovský vliv na vyrùsta-
jící generaci, která je má za své vzory, za fale�-
né bohy. Vzpomeòme únorové úmrtí svìto-
známé americké èerno�ské zpìvaèky Whitney
Houston, která náhle zemøela v hotelovém po-
koji ve vìku 48 let, po pøedávkování drogami.

I celkem solidní média mají tyto, �ou-

Èlenové skupiny Munkey Business zdemolovali ubytovnu
byznysem protøelé muzikanty a herce,
za sympatické lidièky, kteøí to pouze
obèas pøe�enou s oslavou. Nikdo z je-
jich fanou�kù snad ani nechce vidìt,
�e jejich idol je alkoholik, fe�ák, hru-
bián, polointeligent. Hlavnì kdy�
pìknì zpívá, uhranèivì hraje a nosí
nejmodernìj�í obleèení, jezdí v luxus-
ním autì. Za touto slupkou se v�ak
mnohdy skrývá naprostá troska se
znièeným osobním �ivotem, nah-
nutým fyzickým i du�evním stavem.

Jedním z prùvodních jevù tako-
vým �morálních vzorù� pro mláde� je
i lhaní. Je provádìné ve spolupráci s PR
agenturami a má za cíl jediné: zvý�it umístìní
v �ebøíèku popularity. U známých umìlcù se
pøeci ani neoèekává, �e by mìli nìjaké výrazné
potí�e, �e by se potili, nebo snad, nedej Bo�e,
i chodili na záchod. Je teda pøirozené, pro lidi
tohoto druhu, v zájmu své kariéry lhát
a pøekrucovat.

Oba vý�e jmenovaní jsou èleny skupiny
Munkey Business, té skupiny, její� zpìvaèka
Tonya Graves byla údajnì napadena loni
v listopadu ve Vimperku, po skonèení mítinku
dìlnické strany sociální spravedlnosti (DSSS).
Celý pøípad, jen� byl hojnì medializován,
samozøejmì v negativním svìtle pro na�i
stranu, obsahuje zajímavé nesrovnalosti ve
výpovìdích èerno�ské muzikantky. Tonya
Graves po pøíjezdu mìstské policie odmítla
vypovídat, proto�e nemìla èas; musela
pokraèovat v zábavì na diskotéce Calypso.
Pøítomným strá�níkùm pouze sdìlila, �e byla

slovnì urá�ena. O napadení jiném, tedy
o plivání a tahání za vlasy, v tu chvíli nezaznìlo,
z její strany ani slovo.

Patrnì si v�e rozmyslela a� pozdìji, po
rozmluvì s mediálním poradcem. Ten jí nej-
spí�e øekl, �e kdy� dá do souvislosti mítink
Dìlnické strany sociální spravedlnosti, jen� byl
namíøen proti cikánským fe�áckým parazitùm
ve mìstì, a incident v hospodì U Stadionu,
vydìlá na tom v oèích svých fans. A je�tì
u�kodí stranì, která se netají odporem k cikán-
ským imigrantùm, útoèícím èím dál èastìji na
pokojné, vìt�inové obyvatelstvo. Která je zná-
ma dùrazem na morálku, na zásady køes�an-
ské historie Evropy, v ní� není místo pro
drogovì závislé, alkoholiky a zloèince v�eho
druhu.

Ve svìtle èinu dvou výlupkù ze skupiny
Munkey Business, øádících v alkoholickém
a drogovém opojení, jeví se celý údajný
konflikt ve Vimperku v úplnì jiném svìtle.

Karel Kubrt

Budìjovické leti�tì Planá je po opu�tìní armádou osiøelé
a pøijímá jen nìkolik letadel dennì. Jeho asi nejvýznamnìj�í akcí
posledních let bylo pøijetí desítek vládních speciálù v roce 2009,
kdy si brusel�tí papalá�i udìlali dýchánek na historickém zámku
Hluboká. Proti hanebnému plýtvání veøejnými prostøedky, kdy byly
za poho�tìní bruselské euro�lechty v podobì ministrù zahra-
nièních vìcí 27 èlenských státù EU utraceny desítky milionù korun
ze státního rozpoètu, se v bøeznu 2009 postavila jediná politická
strana: Dìlnická strana (DS). Uspoøádala proti oslavì korupce
a byrokracie demonstraci a vládní politici na na�e aktivisty poslali
policii. �ádná jiná politická strana se k protestu proti servilnímu
chování na�ich politikù nepøidala. Mo�ná i proto byla poté Dìlnická
strana jako nepohodlná zakázána.

Jihoèeské leti�tì je vynikající dojná kráva na peníze. Financuje
ho mìsto Èeské Budìjovice a Jihoèeský kraj. V roce 2011 zaplatilo
mìsto Èeské Budìjovice 20 milionù korun. Dal�í desítky milionù
pøitekly z kraje. Nejvíce se ale èekalo na pùl miliardy z Bruselu.
Brusel�tí byrokraté zavìtøili vykopaný tunel a 413 milionù
neposlali. Na Hluboké u Huberta zavládl smutek. Náplastí je
120 milionù z krajského rozpoètu pro rok 2012. V�em korupèní-
kùm z jihoèeské hlubocké fronty ODS + ÈSSD upøímnou soustrast.

Mgr. Pavel Bouzek

Jihoèe�tí mafiáni slzí: Tunel eurofondù
pøes jihoèeské leti�tì se nepovedl

Útoèníky z takzvaného maèetového masakru v novoborské hernì zaèala
policie stíhat podle pøísnìj�ího paragrafu. Pùvodnì byli obvinìní z tì�kého
ublí�ení na zdraví a výtr�nictví, nyní jsou stíhaní za pokus o vra�du. Za to jim
hrozí 15 a� 20 let vìzení, nebo i výjimeèný trest. Tohle je ji� mediálnì známe,
ale je s podivem, �e událost, která se stala 7. srpna loòského roku a probìhla
v�emi medii, tak náhle utichla. Mnohé obyvatele Nového Boru znervózòuje,
�e �maèetoví� útoèníci nejsou ob�alovaní ani po sedmi mìsících od chvíle,
kdy brutálnì zbili hosty místního baru. Starosta mìsta Jaromír Dvoøák má
dokonce strach, aby útoèníci ze v�eho nevy�li jako obìti. Èlánky na serveru
iDnes, kde se starosta svìøuje se svými obavami, najednou z internetu také
zmizeli! Nevím, zda li stávkuje poèítaè pouze u mne, ale ostatní se mù�ete
pokusit tyto èlánky vyhledat. Známá kauza Vítkov �ivila media hodnì dlouho
a neustále je pøipomínána pøi jakékoli pøíle�itosti. Já osobnì mám dojem, �e
tzv. �Maèetový útok� se stal v jiné zemi a vy�etøují ho jiní lidé, jeliko� jinak si
neumím pøedstavit, proè se k tìmto pøípadùm násilí pøistupuje tak diametrálnì
odli�ným zpùsobem! Sám sobì si pokládám otázku: Opravdu se mìøí v�em
stejným metrem??? Nejsem znalý trestního práva, jsem bì�ný obèan této
republiky, který chce, aby lidé, kteøí platí ze svých daní, jako jsou policisté,
soudci a jiní, konali svou práci svìdomitì! Chci, aby trestné èiny byly po
zásluze potrestány! Chci, aby na ka�dého byl stejnì velký biè! Opravdu toho
chci tak mnoho? Dne�ní politická situace v Èeské republice pøipomíná ne
demokracii, ale d�ungli, kde vládnou divoké �elmy. Ano, divoká banda zvíøat,
která se rve o poslední zbytky koøisti, a aby je lid nechal na pokoji, tak
podporují problémy mezi obyvatelstvem, které hrozí, �e vyústí v obèanskou
válku! Ano, lidé ztratili sociální jistoty, které jsou ve vyspìlé a ekonomicky
stabilní spoleènosti standardem. Z jejich tvrdì vydìlaných penìz se dotují
nesmyslné projekty na pomoc lidem, kteøí se nebyli schopni pøizpùsobit ji�
celá staletí, a navíc se tomuto etniku dává pocit beztrestnosti! Tohle jsou
aspekty, které døíve èi pozdìji do�enou vìt�inovou spoleènost na pokraj
obèanské války! Jak tomuhle zabránit? Zkuste alespoò pro zaèátek pracovat
na vìt�í informovanosti obyvatel. Chceme vìdìt, jak pokraèuje pøípad v No-
vém Boru! Chceme adekvátní tresty agresívním útoèníkùm!

Maèetový útok v Novém Boru policie
pøehodnotila na pokus o vra�du

Radek Gelnar



V závìru leto�ního února probìhla
v jihoèeském Táboøe krajská konfe-
rence Dìlnické strany sociální spra-
vedlnosti (DSSS) za pøítomnosti hostù,
výkonného místopøedsedy strany pana
Jiøího �tìpánka, pøedsedy krajské
organizace DSSS Praha Jiøího Petøi-
valského a pøedsedy Dìlnické mláde�e
(DM) Praha pana Pavla Szúdára.
Pøítomni byli v�ichni zástupci místních
organizací DSSS Jihoèeského kraje.

Hlavním tématem jihoèeské konference
bylo shrnutí práce v�ech stranických slo�ek
DSSS v kraji za uplynulý rok 2011 a pøijetí
úkolù nových pro rok leto�ní. V nemalé míøe
byly projednány organizaèní zále�itosti krajské
organizace, hospodaøení, pøíprava pøed-
volebních kampanì a mítinkù DSSS v kraji,
které zaèínají dne 5. kvìtna 2012 v Èeských
Budìjovicích a tentý� den ve Vimperku a Stra-
konicích. Projednán byl také volební krajský
program a byl doplnìn o návrhy z regionù od
zástupcù místních organizací DSSS.Pøedseda
krajské organizace DSSS pan Vlastimil Vach
vyzval pøítomné funkcionáøe k pøipravenosti
na zaèátek nástupu profesionalizace strany
a s tím spojené stranické úkoly, které s sebou
pøinesou vìt�í zatí�enost v�ech stranických
slo�ek Dìlnické strany sociální spravedlnosti.
Dále byla zapoèata pøíprava kandidátky pro
podzimní krajské volby, kdy koneèná podoba
bude krajskou radou (KR) DSSS Ji�ní Èechy
pøipravena po svém pøí�tím zasedání
19. kvìtna 2012.

Hosté krajské konference DSSS Ji�ní

V posledních dvaceti letech se pravidelnì
setkáváme s udílením sankcí za politické
trestné èiny. Nic nového, re�im pøedchozí
s nimi takté� ne�etøil. Dìkovat tomu sou-
èasnému za zmen�ený poèet odsouzených
oproti onomu pøedchozímu, by bylo zcela
absurdním výsmìchem. Výsmìchem sice
re�imu, ale bohu�el i cynièností k dne�ním
odsuzovaným.

Zaèíná opìt být nad mo�nosti pamìti
jedince, orientovat se v mno�ství, skutcích
a jménech odsouzených. Tu za anekdotu v ka-
várnì, tam za odznáèek na odìvu. Jindy zas

Ministr financí Miroslav Kalousek,
známý to �vanil a �kùdce, v nedávném
vysílání poøadu Èeské televize Otázky
Václava Moravce opìt zaperlil. Lidé, kteøí
protestují proti politice souèasné asociální
zkorumpované vlády a zúèastòují se proti-
vládních protestù na námìstích èeských
mìst, jsou podle nìj vlastnì nacisté a jde
jim jen o rozvrácení demokratických insti-
tucí.

Dìkuji panu Kalouskovi, �e se takto
vyjádøil, proto�e teprve nyní mohou obèané
na�í krásné zemì jasnì vidìt, jak lehko lze
získat nálepku nacisty, extremisty atd.
Vzhledem k tomu, �e se do protestních akcí
zapojilo mnoho tisícovek lidí, jsme tak
pravdìpodobnì zemí s nejvìt�ím poètem
nacistù v celé Evropì.

Miroslav Kalousek je zcela zaslepený
mocí a cinkáním penìz, jejich� zvuk je pro
nìj vrcholem v�eho blaha. Je ale také
arogantní spratek, který oprávnìné po�a-
davky obèanù, kteøí ji� melou z posledního
a nemají èasto ani co do úst, oznaèuje za
snahu o rozvrácení demokratických insti-
tucí a nazývá je, jak se ji� v na�í �demo-
kracii� stalo u nepohodlných zvykem, za
stoupence nacismu.

Obèané se ale pouze ptají: Kde je ta
skuteèná demokracie, kterou jsme si pøáli?
Kde je opravdová svoboda, která nám byla
slibována? Kam mizí peníze z na�ich daní?
Kdo rozkrádá státní pokladnu? Z èeho
máme �ít?

Pane Kalousku, �ádný strom neroste
do nebe. Dnes jste sice na koni, ale z nìj
se i padá. Na ka�dého jednou dojde a ka�dý
se døíve èi pozdìji doèká spravedlivého
trestu za své høíchy. Ani Vy nebudete
výjimkou.

G L O S A
Jak Kalousek z demonstrantù
nacisty vytvoøil

Krajská konference DSSS Ji�ní Èechy

Èechy se ve svých pøíspìvcích zamìøili
výhradnì na vnitrostranické zále�itosti, kdy
byla zhodnocena vzájemná spolupráce mezi
pra�skou a jihoèeskou organizací. Podìkování
patøí pøedsedovi pra�ské organizace dìlnické
mláde�e (DM) panu Pavlu Szúdárovi za
navázání vzájemné spolupráce s mláde�í na
jihu Èech a tím prohloubení organizaèních
vztahù mezi kraji, které jsou hodnoceny na
výbornou. Pøedseda pra�ské organizace DSSS
Jiøí Petøivalský zhodnotil nárùst pokroku
DSSS za uplynulá období a vyjádøil podporu
pra�ské organizace DSSS pøi mítincích
v Jihoèeském kraji.

Výkonný místopøedseda strany pan Jiøí
�tìpánek na závìr úvodní èásti krajské
konference pøedstavil pøítomným knihu
pøedsedy DSSS pana Tomá�e Vandase
s názvem �Od republikánù k Dìlnické stranì�,
která u pøítomných získala velké sympatie.
Souèasnì s touto jihoèeskou krajskou
konferencí probíhala i krajská konference
DSSS Ústeckého kraje za pøítomnosti
pøedsedy strany Tomá�e Vandase.

Vedení KR DSSS Ji�ní Èechy

Pavel Kratochvíl

�ádost o pøedbì�nou cenzuru
za patetickou øeè, pøípadnì gesta z éry
èernobílých filmù. Etc., etc., etc... Mnohokrát
ji� bylo o konkrétních kauzách referováno. Zde
i na jiných informaèních zdrojích. Køestní
jména odsouzených pokrývají témìø celý
repertoár kalendáøe.

Stejnì tak v podstatì ztrácí smysl vyjme-
novávat paragrafovaná znìní èinù.  Hanobení,
podnìcování, podpora a propagace, pro-
jevování sympatií, popírání... Poøád stejná
písnièka.

Hranice horních sazeb u uvedených hrùzo-
stra�ností se zdvihají, èetnost rozsudkù èím

dál vìt�í. Dokonce systém má ji�
v aktivní záloze pøipraveny i sazby
vy��í, které jen nebyly dosud
uplatnìny. Má toti� pro jistotu ve svém
trestním kodexu i zajímavý § 400,
odstavec druhý, kde za politický projev
hrozí dvanáct a� dvacet let odnìtí
svobody (pøípadnì 20-30 let èi
do�ivotí). �e za trestným èinem �geno-
cidium� se mù�e skrývat veøejné
podnìcování k takovému jednání, si
mù�ete pøeèíst v shora uvedeném
odstavci. A uplatnìní onoho paragrafu
na pouhou øeèníkovu nadsázku -
opravdu není do budoucna nereálné.

V�ak vzpomeòme, jak jsme se podivovali pøed
patnácti zimami rozsudku nad novináøem
celostátního týdeníku, který mìl za èlánek
sazbu �jen� 3-8 let. Také jsme to tenkrát naivnì
pova�ovali za natolik skandální, �e jsme
pøedzvìstovali brzký konec podobných
paragrafù. Nestalo se.

Co nyní? Buï dr�et ústa, nebo hovoøit dál.
A to pod rizikem, �e páni soudní znalci
(a s nimi a� následnì soud) ode�lou pisatele
do pøipravené kobky se zcela nesmyslným
odùvodnìním.

Buïme v�ak tolerantní vùèi nepøátelùm
a zkusme to s nimi je�tì naivnì znovu
a køes�ansky. V pøíloze, nyní je�tì nezve-
øejnìné, zasílám svùj pøedbì�ný text �Úøad
duchovní hygieny.� �ádám o pouhé zodpo-
vìzení otázky, zda publikováním onoho textu
bych se dopustil nìkterého z politických
trestných èinù. Takto �ádám souèasného
znalce Ivo Svobodu, stejnì tak i znalce
nìkdej�ího, Miroslava Mare�e.

                  Dìkuji za stanovisko.
Petr Kalinovský
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Jmenuji se Bond.
Vít Bond.

James Bond, agent
007, by pravdìpodobnì
zbledl závistí, pokud by mohl sledovat dìní v politické
stranì Vìci veøejné (VV). O takovém �pioná�ním
vybavení, jakým disponují pøedstavitelé této vládnoucí
strany, si mù�e nechat snad jenom znát. Jak se ukazuje
v právì probíhajícím soudním jednání s faktickým
vùdcem této partaje Vítem Bártou, témìø v�ichni
pøedstavitelé této strany pou�ívali a pou�ívají nejrùznìj�í
pomùcky ke �pehování, odposlouchávací zaøízení,
ru�ièky signálu a kdo ví co je�tì.

Jde znovu o jasný signál veøejnosti, �e VV nejsou
stranou v pravém slova smyslu, ale marketingovým
projektem nejmenované bezpeènostní agentury. Jaké cíle
byly sledovány vstupem Víta Bárty a jím vytvoøené strany
do politiky, není je�tì zcela jasné a je dost mo�né, �e
celou pravdu se nikdy nedozvíme. Ka�dopádnì je ale
zøejmé, �e politická strana, která funguje spí�e jako líheò
tajných agentù, nemìla zrovna nejèist�í úmysly a roz-
hodnì nechtìla bojovat proti korupci, jak halasnì
prohla�ovala.

Volební preference VV se nyní pohybují daleko pod
hranicí volitelnosti a není se èemu divit. Pøesto je
pøekvapující, �e tato strana stále alespoò nìjakou
podporu zaznamenává. �e by bylo v na�í zemi tolik
Jamesù Bondù pùsobících v jejích øadách?

Ji� za necelý rok se uskuteèní historicky první pøímá volba prezidenta Èeské
republiky. Seznam zájemcù o prezidentský úøad se roz�iøuje a politické strany
pøedstavují své kandidáty. Ti, které podporují strany parlamentní, mají situaci
jednoduchou. Bez problémù dostávají prostor ve sdìlovacích prostøedcích a také
jsou u�etøeni dal�ích starostí, napøíklad sbírání (minimálnì padesáti tisíc)podpisù
obèanù podporujících jejich kandidaturu. Jim postaèuje návrh dvaceti poslancù
nebo deseti senátorù.

Kolem prezidentských voleb se také v souèasné dobì toèí diskuse parla-
mentních stran, které místo toho, aby koneènì schválily provádìcí zákon k pøímé
volbì, neustále øe�í takzvaný finanèní strop kampanì jednotlivých prezidentských
kandidátù. Jedna strana navrhuje patnáct milionù, druhá je proti jakémukoli
omezení, tøetí chce nìco mezi a podobnì. Celý tento humbuk je velkou kouøovou
clonou a jeho cílem je co nejvíce oddálit pøijetí patøièného zákona, aby kandidáti
neparlamentních politických stran a rovnì� i nezávislí kandidáti mìli co nejvíce
zkrácenou dobu na získávání podpisù obèanù.

Øeknìme si pøitom upøímnì. K èemu nìjaký finanèní strop? Drtivá vìt�ina
kandidátù nemù�e ani zdaleka pomý�let na kampaò stojící by� i tøeba pouze pìt

milionù korun. To budou moci
pouze kandidáti, kteøí budou nomi-
nováni parlamentními stranami
majícími mo�nost na jejich pod-
poru uvolnit vy��í penì�ní èástky
získané ze státního rozpoètu, tedy
z penìz nás v�ech. Nemám sebe-
men�í pochybnosti o tom, �e by
nedokázali najít cestièku, jak fi-
nanèní strop obejít a na kampaò
svého kandidáta vynalo�it daleko
vìt�í finanèní prostøedky. V�ak
jsme to ji� vidìli nìkolikrát v minu-
losti, kdy� jsme byli ohlupováni
hlá�kami nejrùznìj�ích parlament-
ních politikù o velmi levné a ne-
nároèné kampani, pøièem� se na
nás jejich tváøe �klebily z mega-
boardù, billboardù, novin i plakátù
vyvì�ených na kdejaké popelnici
nebo høbitovní zdi.

Marek T.

Pøímá volba klepe na dveøe

Petr Kotáb


