
Fabriky – Brno
Sociální politika – to je jeden z hlavních ideových 

pilířů naší strany. Ne bezduchý internacionální so-
cialismus, ale socialismus národní, který vychází 

z přirozených společenských základů. Socialismus bez 
nacionalismu nemůže v praxi existovat. Národní či et-
nické cítění vede k přirozeně determinované solidari-
tě, která následně spěje k tomu, co obsahově naplňuje 
termín socialismus. Tedy – přímá vazba mezi těmi, kdo 
práci nabízí a kdo ji vykonává, a zároveň uvědomová-
ní si skutečnosti, že spokojenost a vzájemná symbió-
za obou těchto vrstev maximalizuje všeobecný užitek 
– např. kvalitu produktu, prosperitu firmy, pozici pro-
duktu na trhu apod.

Dnes se ovšem setkáváme s negativním jevem, 
kdy dochází k tomu, že zaměstnanci vystavení neustá-
lému strachu, že přijdou o práci (kterou je čím dál ob-
tížnější sehnat), jsou ochotni ze sebe doslova „sedřít 
kůži“. Oproti tomu zaměstnavatelé a držitelé kapitálu 
(který je zřídkakdy produktem české ekonomiky) vě-
domi si této skutečnosti své zaměstnance vykořisťují 
a zacházejí v tomto počínání stále dál.

Cílem tak není maximalizace produktivity posta-
vené na vzájemné úctě a respektu zaměstnavatelů a za-
městnanců, ale maximalizace kapitálu na úkor zaměst-
nanců – kteří dnes díky politice státu nemají na trhu 
práce prakticky žádnou hodnotu.

Příčiny tohoto problému se tedy principiálně pro-
línají těmito třemi vrstvami:

1. Vrstvou státní – kdy stát ve své sociální politice 
absolutně selhal. Rozdávání peněz parazitujícím namís-
to skutečné podpory politiky zaměstnanosti.

2. Vrstvou zaměstnavatelů – kdy se často ztrá-
cí základní lidské hledisko vzájemné solidarity, kdy je 
lidský kvalitativní faktor podřadný kvantitativnímu fak-
toru kapitálu

3. Vrstvou zaměstnanců- kdy jsou běžní lidé ovlá-
dáni strachem o základní existenci, kdy se nepostaví na 

odpor z obavy před represemi – ať už státními nebo ze 
strany zaměstnavatelů

Jelikož se DSSS vždy zasazovala o práva běž-
ných a poctivých občanů, rozhodla se i MO DSSS v Br-
ně na tyto problémy upozornit. Chceme změnit politi-
ku státu, kdy jsou mantinely nastaveny tak, že se po-
malu i hodnota člověka měří podle míry vlastněného 
kapitálu.

Chceme podporovat poctivé zaměstnavate-
le v jejich snaze budovat silnou domácí ekonomiku-
na principu národní solidarity, kdy je upřednostňován 
kvalifikovaný moravský nebo český dělník před lacinou 
„pracovní“ silou z východu nebo odkudkoli.

Chceme hájit práva domácích zaměstnanců tak, 
aby měl kvalifikovaný moravský nebo český dělník 
svou hodnotu na trhu práce, své zastání ve státní i za-
městnavatelské sféře a také odpovídající ohodnocení 
za svou práci.

V rámci této kampaně se členové MO DSSS vy-
dali do ulic a zajistili výlep plakátů před fabrikami, kde 
dochází k porušování základních práv zaměstnanců 
a kde je s nimi zacházeno pomalu v rozporu s lidskou 
důstojností.

Rovněž jsme se pustili do rozhovorů s lidmi a do 
distribuce našich dalších materiálů, ve kterých za za-
býváme sociální otázkou. Plánujeme i další – a třeba 
i plošnější akce – podle toho, jak nám okolnosti dovolí. 
Každý se může zapojit do této kampaně, která probíhá 
i na jiných místech jižní Moravy. Informovat se můžete 
u kontaktních osob pro vaše město či kraj.

Na závěr bych chtěl snad jen poznamenat, že ře-
šení tohoto problému vyžaduje změnu napříč všemi 
společenskými vrstvami. Změnit se musí Systém! Změ-
nit semusí i povrchní žebříček hodnot na kterých ten-
to Systém a celý rádoby „vyspělý“ západní svět sto-
jí. Změnit se musí ovšem také každý z nás, nasměro-
vat své hodnoty a ideály správným směrem, odhodit 

strach a začít bojovat za správnou věc.
Skutečná změna přichází odspodu, od těch, kte-

ří jsou manipulováni, vykořisťováni a ovládáni. Pokud 
procitnou a otevřou oči...

A naše strana si už léta získává svou pozici na po-
litickém kolbišti poctivou prací a úsilím – nikoli z darů 
pochybných lobbistů, jak je tomu na naší scéně zvy-
kem. Jdeme odspoda, máme otevřené oči a chceme 
změnit Systém! Přidejte se k nám!

Za národní socialismus!
TOMÁŠ MÁLEK, předseda MO DSSS Brno
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FOTOREPORT: Jen tak na ně, na 
ty vydřiduchy! Znechucení dělníci 

opouští montovny s letákem DSSS. 
Dorazila kriminálka

N ezaměstnanost, novodobá noční můra. Té-
měř každý má strach, zda nepřijde o práci 
a nedostane se do dluhové pasti. Když ne-

zaměstnanost na Znojemsku postihla téměř 9 500 
osob, této situace, kdy se na jedno volné místo 
tlačí bezmála dvě desítky uchazečů, často zne-
užívají zaměstnavatelé. Nutí zaměstnance podá-
vat maximální výkon, za minimální možnou mzdu. 

A zaměstnanec tak má na výběr pouze dvě mož-
nosti: držet hubu a makat, nebo si hledat jinou 
práci.

Této situace jsou si dobře vědomi členové zno-
jemské Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), 
kteří se rozhodli pomocí letákové kampaně apelovat 
na pracující, aby si uvědomili, že mají svá práva dané 
zákoníkem práce.

Jen do nich! 
Z vrátnice byla „trafika“ Dělnických listů
V pátek 15. února členové DSSS ve Znojmě 

rozdávali letáky před montovnami Egston a Tamura. 
V mrazivém počasí bylo rozdáno více než 300 letáků 
za jednu hodinu. „Mimo to jsme na vrátnici na žádost 
zaměstnanců zanechali několik výtisků Dělnických listů. 
Ve velké míře jsme se setkali hlavně s kladnými ohlasy 
typu: Jen tak na ně, na ty vydřiduchy! Jen do nich!“ 
uvedl předseda znojemské místní organizace DSSS Ru-
dolf Pikola.

Nepříjemná prý byla jen přítomnost znojemské 
kriminálky a policie, která členy dělnické strany per-
lustrovala. Atmosféra jinak byla nad očekávání velice 
přátelská a příjemná. Zaměstnanci si se zájmem letá-
ky brali a četli.

Do ulic bez nároku na koryto
Jak již bylo zmíněno, cílem bylo upozornit na čas-

té porušování zákoníku práce, ale také na fakt, že DSSS 
je zcela jiná politická strana, než ty ostatní. „My jsme 
mezi lidmi na ulicích našich měst stále, zatímco ostat-
ní se na ulici mezi lidi dostaví jen tehdy, když jim jde 
o koryto. Dnešní akce byla zhodnocena jako vydaře-
ná a prospěšná. Proto jsme se rozhodli podobné akce 
pořádat pravidelně každý měsíc, a spojit je s různými 
aktuálními problémy na Znojemsku, například s neza-
městnaností, drahotou, bytovou otázkou, zdravotnic-
tvím, dopravou, zemědělstvím a bojem s korupcí,“ do-
dal Pikola, šéf znojemské buňky DSSS.

Tiskové centrum DSSS

Jižní Morava 
národně 

a sociálně!

Když se řekne Jižní Morava, většina z nás si 
představí rozsáhlé vinice produkující dobré víno či 
proslulé znojemské okurky. I v tomto krásném a ma-
lebném regionu však stále více vyplouvají na po-
vrh problémy, které jdou napříč celou zemí: neza-
městnanost, sociální problémy, korupce, kriminalita.

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) 
je opozičním hnutím, které se snaží o nápravu sou-
časného stavu a marasmu, do kterého nás uvrhly 
všechny polistopadové vlády. I proto často opaku-
ji, že není řešením volit stávající parlamentní stra-
ny, protože jsou všechny stejné jako bratři v triku. 
A ten, kdo si myslí, že volbou socialistů či komunistů 
nastane změna k lepšímu, mýlí se. Řešením je volit 
ty, kteří se nenakazili nemoci mocných a neušpini-
li se korupčním bahnem. A meti takové patří i na-
še politická strana.

Těší mě, že v Jihomoravském kraji se aktivity 
dělnické strany stále rozšiřují. Naši aktivisté organi-
zují letákové akce, při nichž upozorňují na problé-
my kraje a vysvětlují občanům náš program a ná-
zory. Důkazem aktivnější politiky je i toto číslo Jiho-
moravského Dělníka, který tak rozšiřuje řady regi-
onálních Dělníků, které už vycházejí v dalších kra-
jích. Přeji tedy těmto novinám, ale i všem členům 
a sympatizantům strany hodně vytrvalosti a ener-
gie do další práce.

Mgr. TOMÁŠ VANDAS, předseda DSSS
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FOTOREPORT: 
„Bohužel otroci jsme“ znělo na ulici
Po minulé úspěšné akci před branami monto-

ven. Se členové MO DSSS Znojmo rozhodli 
na žádost místních zaměstnanců bývalé Ke-

ramiky rozdávat letáky před další továrnou. Cí-
lem byla pobočka nadnárodní společnosti Roca – 
LAUFEN CZ ve Znojmě, která vyrábí sanitární ke-
ramiku. Nadnárodní společnosti jsou často známy 
svým přístupem k zaměstnancům. Zaměstnanec 
je podle jejich mínění něco jako stroj, který vždy 
musí podat minimálně 100% výkon. Přičemž od-
měna za takovouto otrockou dřinu mnohdy ne-

odpovídá odvedené práci.
V pátek 22. 2. 2013 v nevlídném počasí by-

lo rozdáno přes 200 letáků. Zaměstnanci vesměs 
kritizovali současnou vládu, která neutahuje opas-
ky, ale oprátky vlastním lidem a vítali zájem DSSS 
o potíže pracujících. Další zaměstnanci kvitovali 
znění letáků, jež podle nich vystihuje situaci. Na 
vrátnici byla rovněž poptávka po Dělnických lis-
tech. Mnozí zaměstnanci našimi letáky ozdobili 
i nástěnky na dílnách. A to vše se dělo pod drob-
nohledem policie.

Tato akce, která rozhodně nebyla posled-
ní bude pokračovat před branami dalších tová-
ren a montoven, před hypermarkety a úřadem 
práce ve Znojmě. Podobné akce spojené s pro-
blematikou Znojemského okresu budou probí-
hat každý měsíc. Chceme tím ukázat, že DSSS 
není stranou jednoho tématu, jak je nám před-
hazováno, a nejsou nám cizí ani problémy ostat-
ních občanu.

předseda MO DSSS Znojmo
RUDOLF PIKOLA

O Kosovu a kapitalistickém imperialismu
Asi s velkou námahou bych musel hledat ně-

koho, komu není nad slunce jasné, že za 
proměnou Kosova jakožto nezpochybnitel-

né součásti Jugoslávie v roce 1945 k samostatné-
mu Kosovu pod vládou albánských mafiánů stojí 
v prvé řadě někdo jiný než Spojené státy americ-
ké a jejich finanční zájmy. Právě Jugoslávie byla 
po pádu sovětského bloku poslední evropskou 
destinací, kam nesahala kapitalistická chapadla 
amerického dolaru, a proto muselo dojít k jejímu 
násilnému rozbití.

Stačilo vyvolat národnostně motivovanou 
občanskou válku – když je ve hře moc dolaru, tak 
žádná oběť není malá a žádný způsob nečestný. 
Následovalo rozbití federace na jednotlivé státy 
a na závěr se dostalo i na Kosovo, které se násilně 
utrhlo od domovského Srbska. Tíhu pozemních 
bojů na sebe ovšem vzala místo americké armá-
dy tzv. Kosovská osvobozenecká armáda – spo-
jenými státy finančně i personálně podporovaná. 
Tato taktika, kdy za dolar nekrvácejí američtí vojá-
ci, se ukázala natolik úspěšnou, že byla praktiko-
vána právě nedávno třeba i v Libyi a nyní v Sýrii.

Zločin na Kosovu by mohl sloužit jako tako-
vá typická ukázka kapitalistického imperialismu, 
ale já bych tady právě rád poukázal na fakt, že to-
to postupné násilné dobývání světa dolarem ne-
ní ani ojedinělý skutek, ani náhoda. Denně kvůli 
dolaru umírají další a další lidé, ač už to není pří-
mo v Evropě, která je takzvaně dobyta, ale nyní 
především v Africe.

Můžeme si být jistí, že vývoz svobody a de-
mokracie do světa za nezbytného doprovodu de-
mokraticky humánního bombardování rozhodně 

nepřestane. Můžeme si být taky jistí, že dalším na 
řadě, mezi jinými po Srbsku, Afghánistánu, Iráku 
nebo Libyi, je jedna jistá z posledních význam-
ných destinací ve světě, kde ještě nevládne strý-
ček Sam se svým dolarem. V této zemi, kam strý-
ček Sam zatím ještě demokraticky nevpochodoval 
po boku po zuby ozbrojené armády, ještě vládne 
svoboda a vládne v ní odhodlání si svoji svobo-
du pevně bránit stůj co stůj. Lidé v poslední svo-
bodné zemi na světě, v Íránu, nejsou dennoden-
ně pumpováni ideologickou propagandou, jako li-
dé žijící v otroctví západu. Ani Írán nehrozí vojen-
skými výpady všem, kdo se mu jen trochu znelí-
bí, jako má ve zvyku americká válečná mašinérie 
spolu se svým mladším ale průbojnějším bratrem 
– s Izraelem. Ale lidé v Íránu jsou také připraveni 
se čestně postavit tomu, kdo jim sáhne na jejich 
svobodu. A naše víra, že konečně dokáží strýčko-
vi Samovi zatnout tipec je a musí být neochvěj-
ná. Tak nám velí svědomí, nechceme-li zůstat žít 
v otroctví peněz a moci vyvolených.

Všem těm vyvoleným – kapitalistům, buržo-
azistům, sionistům, zednářům a kdejakým práce 
se štítícím darebákům – může být vlastně jedno, 
co se děje v Srbsku. Stejně tak jim může být jed-
no, co se děje někde v Íránu. Takovým jde logicky 
přeci o sebe sama. Bylo by jim to jedno, kdyby ty-
to země nepotřebovali zahrnout do svého hospo-
dářství. Jen tak mohou sebe sama udržovat pev-
ně ve svých pozicích. Kapitalismus je to, co je drží 
u pohodlných koryt moci. A kapitalismus je to, co 
drží národy jako celky v neviditelných a pro prozí-
ravější jedince i viditelných okovech.

Tržní princip kapitalismu není trvale udrži-

telný v omezeném prostoru. Potřebuje někde ob-
chodovat – tak aby jeho ředitelé se svojí zvráce-
nou orientací na zisk mohli kasírovat s minimem 
produkované hodnoty. V kapitalismu lidé pracují 
a kapitalisté kasírují. Vyčerpají-li se možnosti jed-
noho trhu, je potřeba dobýt trh další. A tak to po-
kračuje už desítky let. Nejrůznější žoldáci dobývají 
svým pánům jejich trhy v podobě dosud svobod-
ných národů. Můžeme začít trochu počítat. Ame-
rika je dobyta. Evropa je dobyta. Možná bude do-
byt i celý svět. Ale jednou se ta konstrukce kapita-

listického hospodářství logicky zhroutí. Svět není 
nafukovací. V tu chvíli tu musíme stát my a naše 
idea, pro kterou je člověk v celé své přirozenos-
ti alfou a omegou. Národ je ten, komu má sloužit 
ekonomika, člověk tu není pro ni, ale ona pro něj. 
Ne peníze, ale člověk. Ne prospěch jednotlivce, 
ale prospěch celku. Tak přirozeným zásadám se 
jednou snad dostane i skutečného naplnění. Čím 
dřív se tak stane, tím lépe. Pomozme tomu, jak 
každý jen dovede. Odvahu!

ERIK LAMPRECHT, předseda DM

Kritická situace, která vládne v příspěvkové 
organizaci Městská zeleň Znojmo

Pracoval jsem v zeleni několik let. Několikrát 
jsem upozorňoval pana Habrdleho na zá-
važné nedostatky v organizaci. Nepochodil 

jsem. Jeho arogantní chování mě nepřekvapilo. 
Předně spatřuji pochybení ve špatných podmín-
kách pro zajištění řádného výkonu práce, špína 

a zima na šatnách, není kde sušit mokrý nebo vlh-
ký pracovní oděv s doplňky. Kapacitou počtu za-
městnanců prostory a jejich stav neodpovídají hy-
gienickým předpisům. Neutěšené prostředí, které 
má zaměstnancům být zázemím a kde se mají pře-
vlékat a umýt. Je zřejmé, že než by někdo využil 

tohoto prostředí k osobní hygieně, pak jde raději 
v pracovním oděvu domů. Zaměstnanci Městské 
zeleně denně přicházejí do kontaktu s injekčními 
stříkačkami a dalšími odpady po toxikomanech 
a ve stejné míře též s exkrementy, kdy technika 
a další vybavení užívané městskou zelení neza-
brání, přímému kontaktu s těmito rizikovými ma-
teriály. Zaměstnancům pak není nabídnuto žádné 
očkování, či opatření, které by zmírnilo riziko, kte-
ré z pravidelného kontaktu s takto kontaminova-
ným prostředím plyne. Je nepochybným právem 
zaměstnance,aby byly zaměstnavatelem zajiště-
ny základní hygienické podmínky. Pan Habrdle si 
z tohoto podniku, dle mého názoru vytvořil téměř 
soukromý podnik. Pod třináctiletým vedením se 
městská zeleň zásluhou pana Habrdleho rozpadá. 
Ještě po roce1989 bylo na kontě zahradnictví přes 
300 000 Kč. Dnes pan Habrdle látá schodky rozpo-
čtů této organizace z peněz daňových poplatníků. 
Jeho morální a sociální cítění s dělníky je nulové. 
Schovává se za odvedenou prací těchto dělníků. 
Svým chováním a arogantním postojem jen urá-
ží a znehodnocuje práci poctivých dělníků. Jeho 
péče o prostory, budovy a techniku jsou nulové. 
Střecha budovy Městské zeleně Znojmo je děra-
vá a zatéká do ní. Vozy sloužící k posypu cest jsou 
zatíženy dvěma osobami (jeden stojí na přívěsu), 
kdy toto je však dle mých informací pokynem za-
městnavatele a nikoli vůlí zaměstnanců – bez ma-
nuální „výpomoci“ totiž trychtýř nesype. Myslím 
že je povinností ředitele Městské zeleně Znojmo, 
nakládat s prostředky organizace s péčí řádného 

hospodáře a to v souladu s právnímí normami. 
Mám pochybnosti o tom, že tyto normy pan Ha-
brdle dodržuje. Žádal jsem, aby jeho pochybné 
aktivity byly řádně prošetřeny a byl z funkce od-
volán.Vzhledem k tomu, že zřizovatelem Městské 
zeleně Znojmo je obec a hospodaří s veřejnýmí 
prostředky, je mým právem na tyto skutečnosti 
upozornit a požadovat sjednání nápravy. Dovolu-
ji si poukázat na skutečnost, že 19.7. 2011 prove-
dl Inspektorát práce kontrolu u Organizace Měst-
ská zeleň Znojmo, o které byl vyhotoven proto-
kol. Dle sdělení Inspektorátu práce byla zjištěna 
pochybení. Vedení městské zeleně uvadí, že za-
městnanci vyplňovali „anonymní“dotazník a z něj 
nebyly patrné jakékoli negativní reakce. Tato prá-
ce je pro zaměstnance městské zeleně mnohdy 
poslední záchranou před nezaměstnaností a z je-
jich strany – navzdory veškeré anonymitě – pa-
nuje obava o ztrátu zaměstnání a mnohdy i nená-
ročnost na pracovní podmínky. Z mých informací 
dále plyne, že dotazníky byly rozdávány dvakrát, 
je otázka komu, jak a kým byly vyplněny, pakliže 
jsou anonymní. Věřím, že město Znojmo nebude 
vyčkávat, až daný stav povede k vážnější újmě, 
kdy by až medializace vedla k následně prová-
děné nápravě (jak to zpravidla bývá), ale bude 
se stavět k problému odpovědně, s důrazem na 
prevenci a s respektem k právům svých zaměst-
nanců, resp. zaměstnanců příspěvkových organi-
zací. Ano Znojmo kvete ale za jakých podmínek!

JINDŘICH KURDIOVSKÝ, 
tajemník MO DSSS Znojmo
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Problém roku – nezaměstnanost a práce
Česká republika má nej-

vyšší počet nezaměst-
naných v novodobé 

historii, jejich počet dosáhl 
závratné výše bezmála šest-
set tisíc osob. Toto vysoké 
číslo je mnohem větší než 
se čekalo. Již loni existovaly 
obavy, jimiž se na odpověd-
ných místech nikdo nezabý-
val, nikdo nenabídl účelná 
opatření k zmírnění bídy ne-
zaměstnaných a snížení je-
jich počtu. Bohužel situace 
u nás se v tomto ohledu stá-
le více přiostřuje. Vláda místo snahy podpo-
řit snížení nezaměstnanosti, podporou tvor-
by nových pracovních míst a investicí. Tak 
raději otevírá pracovní trh mongolským pas-
tevcům, nebo zemědělcům z delty Mekon-
gu. Český pracujicí tak bude v mnohem vět-
ším tlaku. Na jedno volné pracovní místo ny-
ní připadá více než 17 uchazečů. A tak pro 
zaměstnavatele nebude problém snižovat 
mzdu a vyhazovat nespokojené zaměstnan-
ce na dlažbu. Případně rovnou najme velmi 
levnou pracoví sílu ze zahraničí jak mu nyní 
dovolí tento zkorumpovaný systém. Tyto po-
chybné kroky jistě nepovedou ke kýženému 

růstu české ekonomiky. Vždyť základním ka-
menem ekomonického koloběhu je zaměst-
nanec, který vydělané peníze využije k ná-
kupu a tím podpoří výrobu. Vždyť daně za-
placené zaměstnanci tvoří významnou slož-
ku státního rozpočtu, z něhož plynou nema-
lé prostředky na podporu nezaměstnaných. 
Mongolský gastarbeiter, který vydělané pení-
ze pošle svým soudruhům z jurty nepřispěje 
do státního rozpočtu ani korunu. Dojde tak 
k odlivu peněz do zahraničí a jejich nedosta-
tek neumožní státu vhodně investovat. Vy-
budování kvalitní dopravní sítě je základním 
předpokladem rozvinuté ekonomiky. Což se 

týká Znojemského okresu, kde chybí kvalitní 
spojnice Pohořelice – Znojmo a nezdevasto-
vané silnice vůbec. Zaměstnanci co mají prá-
ci za základní mzdu 8000 Kč, tak pracují v ne-
utěšeném stavu a podmínkách, které se dají 
srovnat se severo-korejským pracovním tá-
borem. Dnes máme na Znojemsku 9500 ne-
zaměstnaných. Je to výsledek polistopado-
vého systému, který na Znojemském okre-
se vše rozkradl a zničil privatizačními expe-
rimenty. Jako zemědělský okres, ve kterém 
zaniklo a zlikvidovalo se několik statků a ze-
mědělských družstev a výrobních podniků, 
například: Fruta, Lacrum, Znojemský pivovar 
Hostan, městská Jatka, Gala, keramika, Tes-
la Vranov, stavební podnik OSP Znojmo, Ze-

mědělské stavby, dřevařské závody a několik 
dřevařských pil na okrese, a mohl bych jme-
novat mnoho dalších podniků, chybí práce. 
Místo toho tady máme vystavených několik 
hyper- a supermarketů a několik stovek hek-
tarů solárních elektráren. Dnešní zkorumpo-
vaná Znojemská radnice bojuje s nezaměst-
naností tak, že ji akorát zvyšuje pochybnými 
projekty (Kolumbus). Tato krize se dá srovnat 
s velkou krizí v roce 1933. Tehdy se podařilo 
krizi překonat masivními státními zakázkami, 
které pomohly rozhýbat tehdejší ekonomiku. 
Pokládám si tedy otázku, když to fungovalo 
dřív proč to nejde teď?

předseda MO DSSS Znojmo 
RUDOLF PIKOLA

Otevřený dopis 
hejtmanovi JMK Haškovi

Vážený pane Hašku,
ve Vašich předvolebních kampaních se 

často a rád zaštiťujete rekonstrukcí silnice 
I/53. Tento hlavní tah mezi Znojmem a Poho-
řelicemi je v dezolátním stavu. Soudě podle 
plánu měla být rekonstrukce v plném prou-
du, bohužel tomu tak není. Jako občana by 
mě zajímalo jak to tedy je s rekonstrukcí sil-
nice I/53. Jako poslanec a hejtman Jihomo-
ravského kraje musíte vědět, zda a kdy bu-
de zmíněná silnice opravena. Domnívám se, 
že oprava této silnice by jistě pomohla snížit 
enormní nezaměstnanost na Okrese Znojmo. 
Vždyť kvalitní dopravní síť je základem každé 
vyspělé ekonomiky. Nabývám dojmu, že jako 
poslanec a hejtman v jedné osobě neřešíte 
nejpalčivější problémy Jihomoravského kra-
je. Zatímco se Váš spolustraník pan Gabrhel 
formou vysídlovací politiky snaží uměle sni-
žovat nezaměstnanost, tak kraj v rámci boje 
s nezaměstnaností nedělá nic. Krajský úřad 

nepodniká žádné kroky v souvislosti se silnicí 
I/53. Pořád jsou to jen sliby, jak krajský úřad 
přispěje na plány před čtyřmi lety, že minis-
terstvo dopravy schválilo opravu a nic víc. 
Jsou Vaše sliby před volbami jen lacinou váb-
ničkou na voliče, abyste na ně po zisku lukra-
tivního koryta zapomněl? Jako občan, který 
odvádí daně do státního rozpočtu, potažmo 
krajského, bych rád dostal odpověď na mou 
otázku, jak je to s rekonstrukcí silnice I/53?

S pozdravem RUDOLF PIKOLA
Zúčtování po zimě

Zima nám pomalu opadá a my pozoru-
jeme, co nám zase napáchala. Na co nará-
žím? Na naše silnice. Každého slušného člo-
věka asi napadne, jestli ty důsledky musí být 
rok co rok tak fatální? Když platí většina z nás 
na dálnice, či rychlostní úseky je to děs a hrů-
za pozorovat ty díry v silnicích, či nezpevně-
né kraje. Někde jsou dokonce několik cm hlu-
boké a zajímá to někoho? Zajímá někoho, že 
spousta řidiču i za malé rychlosti si způso-
bí defekt,či odrovnají tlumiče nebo rovnou 
odrovnají nápravu, poté musí jet do servi-
su a platit další peníze za opravy a k tomu 
ten zbytečně ztracený čas. Při tom by stači-
lo pouze poupravit silnice. Stát dává rok co 
rok velké částky silničářům, aby upravova-
li a starali se o silnice, a jak to dopadá. Jíz-

da po hlavní silnici lec kdy připomíná spíše 
jízdu po polní cestě, nežli po státní silnici. Je 
to hrozné jak se tenhle stát chová vůči bez-
braným občanům.

ŠTĚPÁN REICH

Větší krize je v zemědělství
Zemědělcům už pomalu dochází trpěli-

vost, protože jejich situace je den ode 
dne horší. Nyní doplácejí na uspěchaný 

vstup naší republiky do EU, kdy se přístupo-
vé smlouvy nahonem uzavřely, takže se ze-
mědělství neprojednávalo takřka vůbec. Ne-
lze zazlívat zemědělské politice starých unij-
ních zemí to, že využila šanci a v podobě zá-
měrného nastavení nerovných podmínek se 
zbavila tak vážného konkurenta, jakým i přes 
potrhlou antikoncepční transformaci naše ze-
mědělství pro ně bylo a dosud je. Musíme 
dnes připomínat lidem, že tím, kdo tenkrát to-
lik pospíchal a vedl jednání, byla vláda sociál-
ních demokratů. Právě oni tenkrát pospícha-
li. Leč vraťme se k zemědělcům a tomu, jak 
na ně dopadá krize. A jsou to dopady velmi 
kruté právě pro specifiku tohoto druhu pod-
nikání. Základními výrobními prostředky jsou 
půda, rostliny a zvířata. Útlum hospodaření 
v situaci recese a krize v zemědělství vypa-
dá i dopadá jinak. V průmyslu je možné sní-
žit fond pracovní doby, utlumit výrobu nebo, 
když už dojde na lámání chleba, přečkat nej-
horší dobu v odstávce výroby. Stroje se vy-
pnou, dělníci dostanou zákonných šedesát 
procent mzdy, pokud jim odbory nevyjednají 
mzdu vyšší, a provoz může být bez problémů 
obnoven. (Stranou ponechávám pro tento-
krát otázku propouštění a sociální dopady na 
zaměstnance i na zaměstnavatele.) Zeměděl-
ci nic z toho udělat nemůžou. Půdu je mož-
né nechat ležet ladem, ale to uškodí krajině, 
zaplevelí pole a náklady na obnovení rostlin-
né výroby budou obrovské. Je možné spálit 

žito v peci elektrárny, aby zdražil chleba, jak 
zaznamenali svého času slavní W+V. (Mimo-
chodem, tehdy byla také krize.) Ovšem krávu, 
na rozdíl od stroje, nevypneš. Musí dostat kr-
mení nebo včas, dokud ještě z nedostatku kr-
mení neztratila hmotnost, skončit na jatkách. 
Odborníci tvrdí, že založit kvalitní chov doj-
nic je věc na desetiletí a prakticky v našich 
ekonomických podmínkách nemožná. Totéž 
platí o chovu vepřů či drůbeže. Ovce a kozy 
jsou už dnes spíše alternativou hlavního smě-
ru zemědělského podnikání. Stále více cho-
vů, zvláště těch menších, kde nemají ekono-
mické rezervy, dnes zaniká. Dojnice končí na 
jatkách a sdělovadla si kritických podmínek 

všimnou jen tehdy, když někdo nechá zvířa-
ta chcípat hlady. Jinak to jaksi moc nezajímá 
ani vládu, ani spotřebitele. Své mléko si pře-
ce v supermarketu koupí tak či tak. Bude si-
ce pocházet z okolních zemí, kde je zeměděl-
ská politika prozíravější, ale mléko jako mlé-
ko. Ostatně, pokud se nic nezmění, brzy už 
naše země nebude potřebovat zemědělskou 
politiku vůbec. Nebude mít totiž zemědělství.
RUDOLF PIKOLA, předseda MO DSSS Znojmo

Najdete na netu
dsss-jmk.cz

dmbrno.mfz.cz
dsssznojmo.wbs.cz

rudolfpikola.estranky.cz
srdcepromoravu.cz

NEJSME OTROCI!
JSME ZAMĚSTNANCI!

Na prvním místě je zisk firmy, dělník je někde na úrovni 
pracovního nářadí, když se porouchá,  tak se jednoduše 
koupí nový kus. Jsme nuceni podávat maximální výkon, 

za téměř minimální mzdu. Na úkor svého zdraví, své 
rodiny a svých zájmů. Jsme nuceni do dobrovolně 

povinných přesčasů. A můžeme si  svobodně zvolit, 
držet hubu a makat nebo přijít o práci. Zákoník práce je 

různými způsoby obcházen a překrucován, vždy ke škodě 
zaměstnanců. Chování nadřízených si v mnoha případech 

nezadá s brutalitou bachařů bolševických lágrů. Šikanování, 
zneužívání, ponižování a  zesměšňování podřízených 

nadřízenými je v mnoha firmách běžnou praxí.

D O S T
ZOTROČOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

V ZÁJMU EKONOMICKÉHO ZISKU

DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI
www.dsss.cz

PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH NA POČTU OBYVATEL
v okresech a krajích České republiky k 28. 2. 2013
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Občan před pracákem se ptá členů DSSS: 
Kde jsou ostatní strany? A policie zbystřila

Radikálně proti nezaměstnanosti! Pod tímto 
heslem pojali znojemští členové Dělnické 
strany sociální spravedlnosti (DSSS) svo-

ji další letákovou akci, tentokrát zaměřenou proti 
nezaměstnanosti.

Vzrůstající nezaměstnanost musí být zákoni-
tě proti srsti každému rozumnému člověku. Není 
náhoda, že po rozkradení národního hospodářství 
a jeho laciném odprodeji je nedostatek pracov-
ních míst. Mít dnes práci není právem, ale pomalu 
již výsadou. Vládní elity tak mají možnost nátlaku 
na lidi. Máte tak možnost mít práci a mlčet, nebo 
říct svůj názor nahlas a skončit na dlažbě. Práce 
se tak stala nedostatkovým „zbožím”. Zatímco se 
mnozí smějí dřívějším frontám na banány, dnes 

máme fronty na úřadech práce.
Ve středu 20. března v dopoledních hodi-

nách se znojemští členové DSSS sešli před znoj-
emským úřadem práce. Během dvou hodin bylo 
rozdáno přes 600 letáků. Znojemští občané a ob-
čané z blízkého okolí si ochotně brali naše letáky 
a mnozí přidali i nelichotivý výrok na adresu vlá-
dy, místní znojemské samosprávy, či jiných vr-
cholných politiků a politických stran. Zazněl i vý-
rok od jednoho občana: „Kde jsou ostatní politic-
ké strany? Ve Znojmě poslední dobou slyším jen 
o DSSS.“ A mnoho občanů s námi diskutovalo 
o dnešních poměrech. A to vše se dělo za dohle-
du městské i státní policie a novinářů.

Právě činitelé místní samosprávy jsou 

mnohdy sami zodpovědní za téměř 10 000 ne-
zaměstnaných na Znojemsku, byli to právě oni, 
kteří stáli u likvidace tradičních oborů v regionu.

Znojemsko jako úrodná zemědělská oblast 
měla jeden z nejrozvinutějších potravinářských 
průmyslů již od dob Rakouska – Uherska. Likvida-
ce potravinářského průmyslu tak šla ruku v ruce 
s likvidací zemědělství. A dnes na polích místo tra-
dičních okurek máme „nasázeny” solární panely.

Dále na Znojemsku chybí investice do tvor-
by nových pracovních míst, vzdělání všeobecně, 
a infrastruktury Znojmo – Pohořelice. Za dvacet let 
nebyli znojemští radní, místní politici poslanec Sko-
pal (ČSSD) a senátorka Bayerová (KSČM) schop-
ni sehnat investora pro obnovu průmyslové zóny 

zlikvidované po majetkovém převratu z roku 1989. 
Lidé s vyšším vzděláním odcházejí pryč, protože 
ve Znojmě nemohou nalézt odpovídající uplatnění.

S podivem sleduji počínání dvou tzv. opozič-
ních stran, socialistů a komunistů, kteří vždy před 
volbami slibují ráj na zemi pro všechny. Dnes sedí 
na svých teplých místech a v různých dozorčích 
radách a nedělají vůbec nic, nezajímá je občan, 
natož jeho problémy, jen parazitují na společnosti. 
Opět tak budeme svědky, kdy se bude volič bala-
mutit sojovým buřtem a vodou ředěným pivem. 
Ale na to jim snad může skočit již jen hlupák. Dnes 
vidím jedinou pronárodní opoziční stranu: Dělnic-
kou stranu sociální spravedlnosti!
RUDOLF PIKOLA, předseda MO DSSS Znojmo

Je Gabrhel archanděl?
Když v srpnu 2011 odstoupil z funkce staros-

ty Zbyšek Kaššai, ze „zdravotních“ důvodů. 
Mnoho jeho voličů se tomuto kroku divilo. 

Tato praktika se používala i v dobách předlistopa-
dového režimu. V září téhož roku byl zvolen 18-ti 
hlasy starostou města pan Ing. V. Gabrhel z Uher-
ského Hradiště. Byl zvolen 18- ti hlasy, ovšem bez 
vědomí znojemských občanů. Proč nebylo nomi-
nováno více kandidátů? Je zřejmé, že byl již vy-
brán dávno před jeho zvolením. Takže nemohl být 
nikdo jiný zvolen. Tomu nasvědčuje i jeho úvod-
ní prohlášení s jakou pokorou a skromností post 
starosty přijímá. Tuto funkci prý přijímá jako ob-
rovský závazek. S tímto výrokem pana Gabrhela 
by se dalo souhlasit.

Ovšem kdyby tento závazek plnil ku prospě-
chu nejen města ale i občanů. Skutek, utek. Pan 
Gabrhel se rozhodl být vstřícný občanům měs-
ta Znojma a tak vyhlásil akci „ Otevřená radni-
ce“. Nápad vskutku hodný uznání. Ovšem prav-
da o této aktivitě je poněkud jiná. Proč? Jakáko-
liv stížnost nebo názor se zametá pod „koberec“. 
Odpovědi většinou zní – o problému víme, věc 
se řeší vaše stížnost je neopodstatněná atd. , atd. 
Druhý úžasný nápad pana Gabrhela bylo vyhláše-
ní „ Stop korupci“. To je výsměch přímo do očí. 

Jakou podobu by musela mít korupce z pohledu 
pana starosty Gabrhela, aby začal jednat a dělat 
opravdový pořádek na znojemské radnici a jejich 
příspěvkových organizacích?

Kdo může upozornit na lumpárny, aby pan 
Gabrhel zaujal stanovisko, které slíbil při své inau-
guraci. Je zřejmé, že to oznámení nemůže být po-
dáno členem řádně registrované Dělnické strany 
sociální spravedlnosti. Pan starosta byl před ně-
kolika měsíci upozorněn na stav v příspěvkové or-
ganizaci Městská zeleň Znojmo. Tuto organizaci již 
vede po dobu více jak 12 let do záhuby Ing. Ha-
brdle. Za roční příspěvek dvaceti milionů z kapes 
daňových poplatníků. Vedení znojemské radnice 
bylo několikrát upozorněno na nelidské podmín-
ky, které v Městské zeleni panují.

Sám pan Gabrhel tuto organizaci navštívil. 
Musel dobře vidět v jakém stavu se prostory ša-
ten a celého komplexu Městské zeleně nacháze-
jí. Do tohoto stavu se přes noc Městská zeleň ne-
dostala. V neudržovaných a zdevastovaných pro-
storách se zaměstnanci Městské zeleně převlé-
kají v podstatě jen v jedné místnosti, z civilního 
do pracovního a naopak. V častých případech je 
pracovní obuv a oděv znečištěn od exkrementů. 
Svou osobní návštěvou se na vlastní oči mohl 

přesvědčit, jaké podmínky zaměstnanci v příspěv-
kové oganizaci Městská zeleň mají. Ředitel Měst-
ské zeleně pan Habrdle nechal vyplnit dotazníky, 
v kterých se měli vyjádřit „anonymně“ jak se jim 
na pracovišti líbí a jak jsou spokojeni.

Ing. Habrdle zneužil strachu lidí, že přijdou 
o práci a pan starosta Gabrhel to požehnal. Pan 
Gabrhel by svou matku v takovém prostředí dělat 
nenechal. Nebo by dělal vše pro to, aby se situa-

ce pro dělníky zlepšila. Místo toho nechali vypra-
covat posudky, které neodpovídají skutečnému 
stavu, který v Městské zeleni pod vedením pana 
Habrdleho existuje.

Jedná se o úmyslné podvádění a zkreslo-
vání stavu, který v podniku je. Technika, kterou 
městská zeleň disponuje absolutně neodpovídá 
potřebám a nárokům odváděné práce. Zato pan 
Ing. Habrdle vykazuje jak je vše ve vynikajícím 
stavu. Vše je v pořádku, ovšem, pouze papírově. 
Neschopnost pana Habrdleho je evidentní, stačí 
se projit po objektech jím spravovaných. Zde se 
nabízí otázka, co dělají kontrolní orgány, pod kte-
ré příspěvková organizace městská zeleň spadá.

Pan Habrdle převzal budovu zvanou rybár-
na, v ní mělo být zbudováno zázemí pro zahrad-
níky. Pod vedením pana Habrdleho nepřežila zi-
mu. Lépe řečeno zamrzlo kompletně ústřední to-
pení v celé budově. Tato událost byla panu Ha-
brdlemu řádně nahlášena. Touto havárií vznikla 
škoda za několik desítek tisíc. A jak se zachovalo 
vedení radnice? Budova „rybárna“ byla převede-
na zpět na majetkový fond a nabídnuta k prodeji. 
Myslím, že by měl existovat zápis o převodu ma-
jetku a o jeho stavu před převzetím a po převze-
tí. A to v obou směrech.

Jenže v případě pana Habrdleho jde o zame-
tání stop. Osoba pana Hardleho má neobyčejný 
vliv na vedení znojemské radnice včetně zastupi-
telstva. Čím to asi bude? Jaké protislužby pan Ha-
brdle vykonává pro vlivné osobnosti, že jsou sle-
pé a nevidí zdevastované zařízení, které mu bylo 

vedením radnice svěřeno. Jestli, že pan Ing. Ha-
brdle s jeho kolektivem není schopen spravovat 
svěřený majetek.

Vedení radnice by mělo tento přetupek řešit 
jako zneužití pravomoci při správě svěřeného ma-
jetku. Kontrolní orgány radnice by měli řádně pro-
šetřit pochybné praktiky ve vedení Městské zele-
ně. Prošustrovat 20 milionů a dokládat to pouze 
papírama je do očí bijící podvod.

Na počest 17- tého listopadu pan Gabrhel 
uspořádal Den otevřených dveří. V tom spočíva-
la prohlídka radnice a úřednických prostor. Jako 
bonus si mohli občané prohlédnout zařízení Měst-
ské policie. Proč pan Gabrhel nechal udělat na-
šlechtěné fotografie, které presentovaly příspěv-
kové organizace na panelech ve vestibulu radnice 
není třeba komentovat. Proč neudělal pan Gabr-

hel s panem Ing. Habrdlem den otevřených dveří 
v Městské zeleni. To by byl bonus!!! Mohl se pan 
Ing Habrdle pochlubit co vše dělá pro zaměstnan-
ce a s jakou úžasnou technikou v této moderní 
době dělník Městské zeleně musí pracovat, vlast-
ně nemusí může odejít. Na pracáku je lidí dost.

Kam se propadá 20 milionů ročně!? Pane 
Ing. Habrdle. Neukazujte papíry ukažte skutky!!

JINDŘICH KURDIOVSKÝ, 
tajemník MO DSSS Znojmo

Radikálně proti nezaměstnanosti!

Dělnická strana sociální spravedlnosti
www.dsss.cz

Nezaměstnanost strašák doby
Placené zaměstnání se v naší společnosti stalo důležitou 
součástí osobní identity, neboť uspokojuje potřebu 
finančního příjmu. Jeho ztráta s sebou nese mnohé 
problémy. Argument o zadlužování rozpočtu sociálními 
výdaji je zcela účelový a má naopak vytvořit „nového 
nepřítele“ k odvedení pozornosti od pravých a skutečných 
parazitů a zlodějů. Mezi populární a rádoby argumenty 
patří tvrzení, že sociální stát způsobil krizi, nebo že díky 
nezaměstnaným si musíme utáhnout všichni opasky.

DSSS není lhostejná vysoká nezaměstnanost! 
Nabízíme Vám řešení:
Zastavit krizový růst nezaměstnanosti
Vycházíme z faktu, že práce není zboží v běžném slova 
smyslu, nýbrž je pro člověka nutností a má svůj hluboký 
mravní a sociální význam. Vytvářet nová pracovní místa 
podporou ekonomického růstu a investic zaměřených 
zejména na regiony postižené obrovskou mírou 
nezaměstnanosti.

Rekvalifikace a zaměstnávání absolventů
Využít systém rekvalifikací podle potřeby změn 
odbornosti a celoživotního vzdělávání. Zabezpečit 
formou dotací zaměstnávání absolventů škol 
a vyučených, kteří neměli možnost získat potřebnou 
praxi ve svém oboru.

Investovat do vlastních lidí a technologií
Investice do vlastních lidí o technologií jako budoucnost 
státu. Nikoliv dovoz otroků pro montovny a výchova 
klientů pro „sociální pracovníky“.

Podporovat vzdělání
Je potřeba investovat prostředky ve  vzdělání tam, kde 
je největší zisk. Připravovat potřebné obory podle reálné 
dostupnosti pracovních míst v dané oblasti. Podporovat 
kvalitní přípravu na budoucí povolání.

Fakta 
o nezaměstnanosti

• podle oficiálních 
statistik je bez práce 
593 683 lidí ale 
skutečné číslo je 
mnohonásobně větší

• stát ve skutečnosti 
nemá žádnou 
dlouhodobou 
strategii pro boj 
s nezaměstnaností

• stát místo posílení 
pozic vlastních 
lidí na trhu práce 
dovolí zaměstnávat 
levnou pracovní sílu 
z východu
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Boj o práci –příkaz dneška
Současná hospodářsko – sociální kri-

ze zapříčinila, že pro většinu občanů, 
je vedle zdraví důležité mít práci. A to 

je v dnešní době stále těž-
ší. Kdo dnes ztratí práci, 
tak jí zítra nenajde. Průmy-
sl stagnuje a vláda TOP09 
místo tvorby pracovních 
míst pouze zdražuje potra-
viny, léky a další věci osobní 
spotřeby. Za všechny chyby 
vládnoucí garnitury zaplatí-
me všichni. Spoustu lidí si 
dnes uvědomuje, že práce 
není samozřejmost a že se 
o ní musí bojovat. Uvědom-
me si, že režim nám nic nedá zadarmo a žád-
ná z parlamentních stran se nezastane neza-
městnaných a zaměstnanců. Oni se o ně za-

jímají jen před volbami, při nákladných před-
volebních kampaní. Během čtyřletého mezi-
volebního období nic, stálý nezájem. Starají 

se pouze o své parlamentní 
kramaření, místa ve správ-
ních radách a bezplatné 
poslanecké výlety do exo-
tických zemí. Je lhostejno, 
jestli jsou to strany vládní, 
či strany tzv. opoziční. Děl-
nická strana sociální sprave-
dlnosti je jedinou politickou 
silou v republice, která mís-
to planých slov na obranu 
zaměstnanců, ukazuje spo-
luobčanům konkrétní činy. 

Důvod je prostý. Všichni členové či sympa-
tizanti DSSS jsou lidé této země – zaměst-
nanci, drobní živnostníci, kteří nežijí ve vě-

ži ze slonoviny, ale vědí o čem je dnešní ži-
vot a jak je těžký. Jestliže někdo ukazuje, jak 
se mají zaměstnanci v západní Evropě dob-
ře, jaké tam mají pracovní zákony a že za-
městnavatel si k nim nedovolí ani zlomek to-
ho, co musí mnohdy snášet čeští a moravští 
zaměstnanci. Jenže! Lidé tam nedostali nic 
zadarmo, zaměstnavatelé, vlády, parlamenty 
jim nešli dobrovolně a nadšeně na ruku. Za-
městnanci tam museli ukázat svojí sílu, mu-
seli zahájit stávky, museli vyjít do ulic a proká-
zat ohromnou vůli a vytrvalost na cestě k cí-
li. Celá západní Evropa si tím musela projít 
a i nyní stotisícové demonstrace v Paříži či 
Madridu dokazují, že ani po letech tam ne-
vzdávají boj o práci a snesitelné podmínky 
pro život pracujících. Je dobře, že členové 
a příznivci DSSS pořádají v jihomoravském 
regionu akce před montovnami a továrnami, 
kde se děje zaměstnancům křivda a je poru-
šován Zákoník práce. Těmito ráznými akcemi 
ukazujeme, že na obranu práv českých a mo-
ravských zaměstnanců nebudeme jen tak ml-

čet, ale konat. Vyhlásili jsme boj o práci! Ale 
nebudeme my, zaměstnanci bojovat o práci 
mezi sebou, to jen nahrává současnému re-
žimu, který sází na to, že lidé mají svých sta-
rostí dost, jsou nejednotní a tak mu nehrozí, 
že vyjdou do ulic. My si práci vybojujeme na 
tomto zkorumpovaném, prohnilém režimu. 
Náš boj bude politický, protože to je jediná 
cesta ke změně. Nabízíme ruku ke spolupráci 
všem zaměstnancům a živnostníkům, kterým 
není lhostejný osud republiky a chtějí repub-
liku vyrvat z rukou spekulantů, tunelářů, uh-
lobaronů a nadnárodních společností. Děl-
nická strana sociální spravedlnosti považuje 
současnou rostoucí nezaměstnanost za nej-
větší hrozbu budoucího klidného vývoje ze-
mě. Investujme do vzdělání, výzkumu a pře-
jímání technických novinek, abychom obstá-
li v konkurenci současného světa. Ke slovu 
musí přijít práce a ne bankovní spekulace, 
které prospívají jen pár lidem. Skutečná prá-
ce pomáhá všem.

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, místopředseda DSSS
Jsem pro trest smrti!
Případ zavražděné patnáctileté dívky 

otřásá republikou a čím dál tím víc se 
začíná mluvit o adekvátním trestu pro 

pachatele tohoto hrůzného činu. Jaký trest 
by byl odpovídající pro vrahy? Byl by snad 
odpovídající trest doživotí? Doživotně pla-
cené ubytování a strava? Za zavraždění mla-
dé dívky? Díky „humanizaci” vězeňství došlo 
také ke zrušení trestu definitivního. Byla tak 
odstraněna psychologická hrozba, která mě-
la převážně odstrašující funkci před podob-
nými excesy. Považuji za nelogické zmírňo-
vat tresty, o kterých mluví Helsinský výbor 
a snažit se o humanizaci našeho vězeňství 
v situaci, kdy přibývá množství brutálních 
vražd a směšně nízké tresty nejsou dosta-
tečnou odpovědí. Stejně tak nízké tresty pro 
drogové dealery, vždyť jsou to jen obchod-
níci se smrtí, žijící z cizího utrpení. Skandální 
je, že se z věznic pomalu, ale jistě stávají „re-
kreační hotely”. Vězení by mělo ze své pod-
staty plnit převážně funkci nápravnou, ne re-
kreační. Jinak postrádají svůj význam a moh-
li bychom je zrušit. Řeči o nedůstojných pod-
mínkách ve věznicích jsou dosti mimo mísu. 
Lepší podmínky pro zločince? Za co? Přichá-
zí tak o motivaci na nápravu a o motivaci ne-
páchat do budoucna kriminální činnost. Pro-

to by bylo zdaleka nejlepší opět zavést trest 
smrti, pro brutální vrahy, sexuální devianty, 
dealery drog, pedofily, psychopaty a pro vra-
hy a recidivisty, kteří zmařili lidský život. Proč 
taky s vrahy jednat v rukavičkách, když sa-
mi se svými obětmi v rukavičkách nejednají? 
Proč u nás není trest smrti uzákoněn stejně 
tak, jako tomu je například v Japonsku, ne-
bo USA? Nikdo nemůže říct, že to jsou ne-
demokratické a zaostalé země. Jak mnozí ar-
gumentují proti trestu smrti. Jistě, že existu-
je možnost, justičního omylu, ale v 21. sto-
letí existují metody, jak tuto možnost elimi-
novat, popřípadě by soudce, který pochybil 
ručil vlastní hlavou. Není přece normální vy-
držovat, těžké zločince až do jejich smrti, za 
to že někoho zavraždí nebo znásilní. Nikdo 
nezpochybňuje právo na spravedlivý proces, 
ale také by se mělo počítat s trestem, který 
by odstranil vrahy nebezpečné pro společ-
nost. S trestem, který by zabránil opakování 
takového činu a odstrašil další brutální vra-
hy. Doživotní trest je jen výsměch pozůsta-
lým obětem pachatelů, dochází tak k para-
doxní situaci, kdy pozůstalí ze svých daní 
hradí pobyt vraha.

RUDOLF PIKOLA, 
předseda MO DSSS Znojmo

Nejsme popelnice 
Evropy!

Nekvalitní potraviny trápí celou repub-
liku. Díky nedokonalým zákonům 
a směšně nízkým pokutám, nedělá ob-

chodním řetězcům problém prodávat výrob-
ky z nekvalitních surovin, či zahraniční výrob-
ky vydávat za české. Bez skrupulí tak klamou 
spotřebitele, nehledě na zdravotní závadnost 
výrobků, hlavně, že to sype a důchodci se 
perou. Mnoho našich spoluobčanů tak kvů-
li zlodějským reformám ve snaze ušetřit, vy-
hledává „akční ceny v letácích“, kdo by také 

nekoupil litr mléka za 10 korun, nebo rohlík 
za 90 haléřů? Cena je to jistě zajímavá, ale že 
takové mléko mlékem není, nikoho nezajímá. 
Zemědělec, který dbá na kvalitu svých vý-
robků si nemůže dovolit klesnout na likvidač-
ní ceny diktované obchodními řetězci. Tím-
to způsobem dochází k likvidaci našich pocti-
vých zemědělců, ti díky laxnímu přístupu vlá-
dy, která je nedokáže zastupovat na meziná-
rodní úrovni, nedokáží konkurovat zeměděl-
cům třeba z Polska, kteří upřednostňují spíše 
kvantitu před kvalitou. Situace, kdy cizí ob-
chodní řetězce likvidují tuzemské zeměděl-
ství a české, moravské a slezské spotřebite-
le zásobují nekvalitním „odpadem“, za který 
požadují horentní sumy si dobře uvědomují 
členové Znojemské DSSS. Letákovou akci za-
měřenou proti nekvalitním potravinám, uspo-
řádali před místním hypermarketem Albert. 
Právě společnost Ahold provozující tento hy-
permarket, je neblaze známá kauzou „mytí 
plesnivého masa“. Nehledě na prodej shnilé-
ho ovoce a zeleniny, to ovšem není problém 
jen tohoto obchodního řetězce.

RUDOLF PIKOLA, předseda
MO DSSS Znojmo

Sociální politka jde pouze cestou nacionalismu
Za sociálně spravedlivou Českou republiku!

„Sociálně znamená společensky, 
společnost představuje národ!“

Dělnická strana odstartovala kampaň „Sociální politika jde pouze 
cestou nacionalismu“, která má ukázat, že sociální mír a tolerance jsou 
dosažitelné pouze za podmínek daných efektivní pronárodní politikou. 
Zástupci masových médií a systémových politických stran předpokládají, 
že pronárodní opozice pohrdá člověkem a orientuje se pouze na vize 
minulosti. Politika a koncepce Dělnické strany tyto domněnky zcela 
vyvrací. Dělnická strana bývá napadána právě proto, že jako jediná 
politická síla v této zemi hájí zájmy Čechů, Moravanů a Slezanů proti 
světovému kapitálu a jemu sloužících politiků.

My však zastáváme názor, že sociální spravedlnost 
je dosažitelná pouze skrze:

1. Národní solidaritu
2. Národní identitu
3. Národní suverenitu

Krátce řečeno:
Sociální politika jde pouze cestou nacionalismu!

Nejsme popelnice Evropy!
Nejsme žádná prasata!

V obchodních řetězcích se prodávají potraviny pochybné 
kvality. Podle řady odborníků jsme odpadkavým košem 
Západu. Českému spotřebiteli to, ale zdá se, nevadí.
My ale za jídlo plné barviv a náhražek neplatíme zrovna málo. 
Nebo si snad vedení obchodních řetězců myslí, že český, 
moravský a slezský spotřebilel je prase, které všechno spase?
Železná opona rozdělující Evropu na východ a západ sice 
padla před čtvrtstoletím, obchodníci ale osi tuhle informaci 
stále ještě nemají.
Hranice, dělící evropský trh na ten s kvalitnějším zbožím 
a na ten druhý, jehož součástí jsme i my, funguje dál. Důvodem 
jistě nebude to, že my Češi upřednostňujeme nízkou kvalitu 
za vysokou cenu, ale pravděpodobně marže obchodníků.
Tím, co by si řetězce v západní Evropě svým zakazníkům 
nedovolily ani nabídnout, plní naše obchody. A mnoho 
dalších obchodů a vietnamských večerek nevyjímaje!

Nekupujte šmejdy!

DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI
www.dsss.cz
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Možná se právě podivujete nad smy-
slem tohoto nadpisu, ale nezoufej-
te, vše se brzy vysvětlí. Nejlepším 

způsobem, jak se dovědět, co má autor na 
mysli, je přečíst si následující odstavce, líčící 
osud jedné běžně používané věci. Je to tak 
prostá věc, že o ní už dávno v běžném den-
ním shonu nepřemýšlíme, ale je to škoda. 
I ta nejběžnější věc nám totiž dovede napo-
vědět něco o podstatě společnosti, ve kte-
ré žijeme. Podle nadpisu se může zdát, že 
ústředním hrdinou článku je polyethyleno-

vá taška, ale ve skutečnosti tu jde o všechny 
spotřební věci s životností jen několika má-
lo dní, někdy i hodin nebo minut. Chci vám 
čtenářům totiž přiblížit na krátkém příběhu 
“života” jedné igelitky zneužívání a zneuctí-
vání přírody, jen proto, aby lidé mohli hro-
madit pomyslné bohatství a udržovat zao-
stalý ekonomický systém v chodu.

Představte si, že se narodíte na běžícím 
páse vedle milionů vašich bratrů. Máte dvě 
ucha a “tetování” s reklamou nadnárodního 
obchodního řetězce. Každá matka chce mít 
zdravé a zdatné dítě, ale v tomto případě je 
všechno jinak. Vaše „matka“ vůbec nechce, 
aby jste dlouho vydrželi. Nezajímá ji vaše 
kvalita a nechce, aby jste za svůj život vyko-
nali mnoho dobrých skutků a pomoci. Chce 
vaši “kůži“ prodat na trh, a to co nejrychle-
ji a za co největší cenu. A hlavně si nepřeje 
váš dlouhý život, ale vaši rychlou smrt, aby 
se v duchu spotřební společnosti mohla co 
nejrychleji prodat další “kůže”. Jste jen pro-
středkem k bohatství vašeho stvořitele. My 
bychom takovou matku nazvali zrůdou a ne-
budeme daleko od pravdy, když tak učiníme 
i v tomto případě. Nyní si řekneme proč. Po-
lyethylen, ze kterého se takzvané igelitky vy-
rábí, je odolný materiál, který předčí v mno-
ha směrech jiné přírodní materiály. Je lehký, 
pevný, odolný a nenasákavý. I při tloušťce 
pouhých 0,055 milimetru, kterou má běžná 
igelitová taška, dokáže unést nápor více jak 
deseti kilogramů. Bohužel však taková taš-
ka, byť z velmi pevného materiálu, nakonec 
velmi rychle končí v odpadkovém koši. Před-
stavte si, kolik by taková igelitka mohla unést 
a jak dlouho by mohla vydržet a sloužit, po-
kud by její stěny měly dvojnásobnou či troj-
násobnou tloušťku nebo kdyby se polyethy-
len zkombinoval s jiným materiálem, jako je 
třeba plátno. Taková taška by vám mohla vy-
držet půl roku nebo rok. Náklady na výrobu 

by se zvýšily čtyřnásobně, ale životnost sto-
násobně. Co to znamená? Úspora tun ma-
teriálu a hektolitrů pohonných hmot, za ne-
ustálé zásobování novými taškami a s tím 
spojené výrazné omezení exhalace sklení-
kových plynů do ovzduší. Problém je v tom, 
že to si kapitalismus nežádá. Ten má zájem 
pouze na tom, aby se zboží i peníze toči-
ly a neklade na lidi téměř žádné nároky na 
ochranu přírody a člověka. Vše je podřízeno 
zisku a účel světí prostředky. Igelitová taška 
je jen jedním z mnoha dítek spotřební do-

by a kapitalismu, které jsou dány výměnou 
za zisk na úkor životního prostředí nebo za 
pohodlí a lenost člověka. Až se budete pro-
cházet hypermarketem, zkuste se zadívat do 
regálů a sami popřemýšlejte nad užitečností 
mnoha stovek vystavovaných věcí. Teprve 
až když začnete nad věcmi uvažovat a ptát 
se sami sebe, co a jak by se dalo udělat lé-
pe, pak narazíte na všechny ty skrývané tem-
né kouty kapitalismu, který sám ze své pod-
staty staví zisk nade vše ostatní a bohužel 
i nad životy lidí, o čemž by mohli vyprávět 
lidé z třetího světa, pracující od rána do no-
ci za jeden dolar.

Mnoho lidí považuje kapitalismus za vý-
dobytek moderní doby, ale málokdo ví, že 
se základy kapitalismu začali rodit již v 16. 
století, aby tento tehdy nový systém nahra-
dil zastarávající

feudalismus. Na 16. století dobrý po-
čin, ale nyní jsme ve 21. století a kapitalis-
mus stále přežívá a rozděluje společnost na 
pány, kteří mají vše a poddané, kteří nemají 
nic. Navíc tento systém staví na neustálém 
růstu, z čehož plyne buď vykořisťování za-
ostalejších států nebo neustále se opakují-
cí krize a recese. To si jistě žádný duševně 
zdravý člověk nepřeje a proto volejme spo-
lečně po novém ekonomickém pořádku, kte-
rý zajistí důstojné žití pracujícím lidem tře-
ba i na úkor nějakého pohodlí. Řekněme ka-
pitalismu dost. Pět set let nadvlády stačilo!

JAKUB SVOBODA

Příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

„Přihlašuji se za člena Dělnické strany sociální spravedlnosti.
Souhlasím s programovou Listinou DSSS a stanovami. 

Slibuji, že budu dbát o dobré jméno strany u veřejnosti.“

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), Ciolkovského 853, 161 00 Praha 6
Příloha: Průkazová fotografie (maximálně 1 rok stará)

PŘIHLÁŠKA DO DSSSPŘIHLÁŠKA DO DSSS

JIHOMORAVSKÝ DĚLNÍKJIHOMORAVSKÝ DĚLNÍK

Otevřený 
dopis 

čtenářům
Vážení čtenáři,

Noviny dělník nejsou proto, 
aby někoho k něčemu nutily, nebo 

nedej bože lhaly tak jak všechny dení-
ky co jsou k mání na stáncích a k prode-
ji v trafikách. Dělník Vás chce objektivně 
informovat o tom co se děje v naší spo-
lečnosti, a o čem ostatní mlčí.

Obtěžovat Vás čísly, kolik republi-
ka dluží a komu, nebo jak jsme na tom 
s platy to dokáže každý kdo si dnes říká 
ekonom, a kdo je placený vládními zlo-
ději za to, aby čísla a statistiky byly zma-
nipulované a upravené tak, aby to vypa-
dalo jak se máme skvěle v této jakoby 
„demokracii”.

Všichni víme jak se máme,všichni 
víme, že čísla o průměrných platech jsou 
lež, všichni víme, že čísla o tom, jak je tu 
málo žebráků a kolik lidí žije na hranici 
a někteří za hranici chudoby je lež!!! Vlá-
da a její poskoci rozkrádají republiku ve 
velkém za nemalé úplatky, aby až koneč-
ně skončí mohli žít z darů třeba církve, 
která bez jakýkoliv důkazů získá miliar-
dové majetky, z předražených a podvod-
ných zakázek. Nemá cenu se rozepisovat 
o tom, kdo a kde a za kolik podváděl, to si 
každý normálně myslící člověk zjistí sám.

Každý kdo má v dnešní společnosti 
svůj názor na věc, je extrémista, neonaci-
sta a oni neváhají posílat těžkooděnce na 
mladé, starší, ale i na rodiny s dětmi, jen 
aby umlčeli jakýkoliv názor a pokus o od-
por. Pokud čtete tyto stránky našich no-
vin není Vám lhostejné to, že lidé co celý 
život tvrdě pracovali dnes umírají o vodě 
a chlebu a někdy ani to, i když si za svoji 
práci a dřinu zaslouží užívat klidného stáří 
a důchodu. Není vám jedno jak bude po-
kračovat naše budoucnost a budoucnost 
našich dětí a vnuků. Není pravda, že kdo 
má názor jiný než vládní zloději je nacis-
ta, není to pravda. Musíme jim dokázat, 
že to že jsou zloději a podvodníci si mys-
líme my všichni obyčejní občané co má-
me denně starost čím nakrmit děti. Musí-
me jim nahlas říct, že už není možné nás 
dál okrádat a ožebračovat. Nesmíme se 
bát to říci nahlas – jde přece o naše dě-
ti a vnuky. Nechceme, aby umírali hla-
dy nebo najde se snad někdo, komu toto 
vše vyhovuje? Musíme stát rovně, musí-
me se bránit a musíme bránit naše děti, 
abychom se jednou mohli našim potom-
kům podívat do očí a říct: „ANO UDĚ-
LAL JSEM VŠE PRO TVOJI BUDOUC-
NOST!!!” Budou na nás hrdí, nebo nás 
budou někde pod mostem jako bezdo-
movci bez budoucnosti proklínat za naší 
zbabělost a lhostejnost???

TOTO VŠE JE VĚC KAŽDÉHO 
Z NÁS, KAŽDÉHO BEZ ROZDÍLU POLI-
TICKÉHO NÁZORU, BEZ ROZDÍLU VÍRY 
A BEZ ROZDÍLU VĚKU. My tvoříme bu-
doucnost a bude taková jakou ji uděláme.

JINDŘICH WINKLER, Brno

Radola 
Gajda

Radola Gajda, hrdina, legionář, odpůr-
ce bolševismu, vlastenec, mnohými 
ač neprávem zatracován a urážen. Je-

ho život od narození v Černohorském Koto-
ru 14. února 1892. Jeho odporu k Rakous-
ko – Uherskému mocnářství, bojím v legiích, 
kde se musel potýkat se zkaženou morálkou 
ruských důstojníků, tak s odmítavými postoji 
ze strany představitelů Československa. Vý-
znamný podíl na vítězství v bitvě u Zborova 
mu byl upírán prakticky po celý život a stá-
le upírán je. Následný boj s bolševiky a do-
bytí významné dopravní tepny, Transsibiř-
ské magistrály. Významná byla i jeho služba 
pro gen. Kolčaka. Opustil jej však po sporech 
s důstojnickým sborem. Přivítání v republice 
vřelé rozhodně nebylo. A následnými intrika-
mi „Hradu“ (skupiny okolo prezidenta Masa-
ryka a Edvarda Beneše) byl soustavně urážen 
a špiněn, různé komploty nebyli vyjímkou. Ve 
20. letech minulého století byl zvolen vůd-
cem NOF (Národní obce fašistické), politické 
strany, která sice vycházela z fašismu italské-
ho, ale rozhodně nekolaborovali. Vždyť heslo 
československých fašistů znělo : „Blaho vlasti 
zákonem nejvyšším!“ Cenzurované tiskoviny 
fašistů byly zcela běžné, na paralele období 
první republiky s dnešní dobou se shoda pří-
mo nabízí. Masaryk, který bývá označován za 
největšího „demokrata“ se choval stejně jako 
diktátor, když své odpůrce vláčel před všemi 
možnými i nemožnými soudy a všelijak se 
je snažil potupit. V období Mnichovské krize 
se angažoval pro zachování Československa, 
těžce nesl zradu našich západních spojenců. 
V období protektorátu Radola Gajda pomá-
hal odboji, jeho synové se aktivně podíleli na 
odboji s jeho souhlasem. I přes pomoc od-
boji byl po válce uvězněn a i když mu nebyla 
dokázaná kolaborace byl 2 roky vězněn. Ko-
munistické praktiky ve vězení mu podlomi-
li zdraví. Nejspíše vinou špatného zacházení 
umírá ve věku 62 let 15. dubna 1948. O „Si-
biřském hrdinovi“ se neučilo po celých dlou-
hých 40 let, a dnes je stále špiněn stejnými 
komunistickými lži.

PIKOLA MARTIN
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Igelitka – zrazené 
dítko kapitalismu
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