Volit èi nevolit
 být èi nebýt 

Lidé, kteøí nechtìjí jít k volbám, musejí být
zøejmì velmi jednoduí, sobeètí, zlí, natvaní
a zakomplexovaní na své dìti èi vnouèata
a okolí, chtìjí se jim nìjakým zpùsobem
pomstít nebo vyøídit úèty tím, e svou neúèastí
ve volbách dávají anci, aby zvítìzily parlamentní strany, které provádìjí protilidovou
politiku, a to i politiku proti nim samým.
Chápeme, e obèané jsou zklamaní z politických stran, které nesplnily jejich nadìje,
ale právì proto by to mìli zkusit s volbou stran
neparlamentních, hlavnì takových, které jsou
vedené jako tzv. extrémní, nacionální, radikální, èi jinak dle zmanipulovaných sdìlovacích prostøedkù. Jsou to ale strany, které
poukazují na problémy v tomto státì a mají
vùli je øeit.
Jedna z tìchto stran je Dìlnická strana
sociální spravedlnosti, která se pøes celostátní propagandu proti ní rozrùstá o nespokojené obèany.
Volby jsou i protestní, ale ne tím, e se
jich nezúèastníme, ale dávají monost
odstranit nepopulární parlamentní strany tzv.
lùzou, která se v historii podílela na zmìnì
dìjin. Nejen v západních, ale ve vech státech Evropy se tak dìje, kdy tzv. extrémní

strany ji pochopily, e nelze protìovat urèité
skupiny lidí, kteøí nechtìjí pracovat a platit
danì, ale ít a podvádìt na úkor obèanù, kteøí
pracují a danì odevzdávají státu, èi dùchodcù,
kteøí si na sebe a budoucí generaci vydìlali.
Tyto danì ovem nesmí být rozkrádány, jak
se tomu dìje u nás, èi ohlupování, e to
nepùjde, protoe ti noví nemají zkuenosti.
Uvìdomme si, e kadý je nahraditelný
a zlodìj èi gauner nám chybìt nebude. Kadý
obèan se musí liit od ovèanù, kteøí moc

zøejmì nepøemýlejí a jsou rádi, e za nì pøemýlí nìkdo jiný a pøedkládá jim tzv. správný
názor. Proto je zapotøebí pouívat rozum
a srdce a nenechat s sebou manipulovat.
Víme, e chybovat je lidské, ale dùleité je
také své chyby napravovat a ukázat této vládì,
e s tímto jejich chováním nesouhlasíme.
Stydíme se za vládu ÈR a poadujeme její
demisi. Kdo v tomto státì vládne, je chaos!
Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová,

DSSS Ostrava

Návrh krajského programu Dìlnické strany sociální spravedlnosti
Pøedkládáme programové teze pro krajskou organizaci DSSS * Ná stát je schopen být sobìstaèný ve výrobì potravin, ale nemùe,

Moravskoslezského kraje. Návrh vychází z celostátního programu
DSSS a je ovlivnìn specifiky a potøebami naí oblasti.
Ústøední mylenkou naeho programu je pomoc lidem v potí-ích,
které si nezpùsobili sami, ale do kterých se dostali díky vládì
vykoøisovatelù a nekompetentních úøedníkù. Zlodìjská vláda nadává
lùze, kterou sami stvoøili. Z naich daní platíme, a bohuel i volíme
poslance, kteøí pro nás vymýlejí asociální zákony.
Jsme lùza, ale dobøe si pamatujeme jména a politické strany, které
nám ubliují nehorázným zpùsobem. Mají strach, e se odhalí jejich
podvody a jsou schopni veho. Nám zbyla jen ulice, èisté svìdomí
a holé ruce.
To, e jsme lùzou, je pro nás pocta. Z historie víme, e i lùza mùe
tvoøit dìjiny. Jednou ji dojde trpìlivost a u vám zatrhne lumpárny
a zlodìjny. Pak jim zbudou jen vzpomínky na to, jak opilí a pøeraní
z parlamentního bufetu vládli této zemi.

Co chceme?

Iniciovat zmìnu Ústavy ÈR.

* Sníit poèet krajù o 50 %. Tak napøíklad Karlovarský kraj má ménì
obyvatel ne Ostrava, co nemá logiku. Uetøily by se náklady na správu
krajù.
* Vystoupit z EU. Náklady na EU jsou kadý rok vyí! Uetøit tak
náklady na europoslance a hlavnì omezit povinné platby Evropské unii.
Jestlie chceme po EU dotace, znamená to tolik administrativních
úkonù, e to zamìstnává celý aparát dobøe placených úøedníkù. Nelze
se podøizovat EU v oblasti zemìdìlské politiky.

protoe Brusel to nepøipustí. Nemìl by kam vyváet svùj odpad ve
formì nekvalitního a podøadného zboí. Pro Osoblasko, Bruntálsko a
Pobeskydí vytvoøit podmínky pro rozvoj farem a drustev. Kolik pùdy
leí ladem, je a k nevíøe. Zlevníme tak základní potraviny. Zemìdìlskou
pùdu chránit, neumoòovat výstavbu solárních elektráren na
zemìdìlské pùdì èi pastvinách. Solární panely mohou být na
panelových domech. Omezit pìstování øepky na plochách, které patøí
státu. Umoòovat, aby se rozvíjelo rybníkáøství a rybí farmy.
* V oblasti ivotního prostøedí je tøeba zamìøit se na budování
geotermálních elektráren. Dret limity tìby uhlí, neotevírat Frentát.
Omezit neustále rostoucí ceny energií. Biopaliva pøispìla k rùstu cen
potravin. Na výrobu biopaliv se dá pouít i odpad z mìst, záleí jen na
technologii.
* Pracovat na rozumných úpravách vodních tokù, zajistit protipovodòovou ochranu.
* Podpora budování cyklostezek, které by byly opravdu cyklostezkami ve skuteènosti, nikoliv podle názvu. Naí pøedstavou je
magistrála spojující Beskydy a Jeseníky s napojením stávajících stezek,
vèetnì komunikace na pøíhranièním pøechodu na Osoblasku.
* V ÈR je 500 organizací, které se zabývají cikánskou problematikou.
Vechny dostávají peníze. Je tøeba tyto pøíivnické organizace zruit.
O nás chudé obèany se nestará nikdo.
* Dùchodovou reformu upravit tak, aby odchod z pracovní èinnosti
byl uzákonìn v 61 letech. Rozliit míru opotøebení tìlesného èi duevního podle pracovních podmínek.

/dokonèení na dalí stranì/

* Optimalizovat sí støedních kol s ohledem na praktické vyuití
absolventù, pøestat cpát peníze do soukromých kol. Napøíklad, støední
kola umìleckých øemesel, která dostává znaèné peníze od státu a jetì
vybírá kolné od ákù, vyprodukuje absolventy, kteøí vùbec nemají anci
na uplatnìní ve svém oboru a dìlají úplnì nìco jiného, pokud vùbec
práci seenou. K èemu je taková kola?
* Vrame vánost øemeslùm. Zaslouí si to. Nai mocipáni se dívají
na pracující lidi jako na obtíný hmyz. Vame si kvalifikovaného øemeslníka více, ne hloupého politika.
* Zákony platí pro vechny stejnì! To ovem u nás neplatí. Kdy
vidíme poslance a èleny vlády poznamenané rùznými aférami, jak
dùleitì hovoøí k lidem o právu, povinnostech a zákonech, je to k vzteku.
Rozhodnì neplatí zákon, e co bylo ukradeno, musí být vráceno. Jak
dlouho jetì jsme ochotni tento stav snáet? Pøestaòme být líní a zbabìlí
hájit svá práva.
* Problém zkorumpovaných veøejných zakázek se stal zcela normální.

Jinak prý to nejde, tvrdí malí i støední podnikatelé, o velkých ani
nemluvì, ti mají na to peníze. Kdy nedá, tak nemá, to je norma.
Take kontrola systému veøejných zakázek je nanejvý nutná.
Dìlnická strana sociální spravedlnosti je zcela zásadní v postojích
k totalitárním systémùm, jakým je islamismus. Je dobré o tomto
nebezpeèí vìdìt a mluvit.
Naí prioritou je a bude práce v zájmu obèanù, obyèejných lidí,
kteøí byli pùsobením naí vlády degradováni do role statistù, se kterými
nìkdo manipuluje, jak se mu zlíbí.
Zmìòme tento stav, bojujme proti sociální nerovnosti a nespravedlnosti. Nejsme bezmocní, je nás hodnì, ale musíme se stále
ozývat a dávat o sobì vìdìt.
DSSS je tím tmelícím èinitelem, který nás povede do boje se svévolí
a aroganci vlády vùèi svým obèanùm. 90 % nespokojených obèanù je
obrovská síla. Je tøeba, aby zahømìlo a zataenou oblohu nad Èeskem
vyèistil blesk!

Tento návrh programu je mono pøipomínkovat na ds.moravskoslezsky.kraj@seznam.cz.

Odmaskování

Nenávist k èeské vládì a frustrace z jejich
èinù nemá konce. Pøi projevu pana Kalouska,
Neèase a ostatních pánù se èlovìka zmocòuje
vztek z bezmoci, které je obèan Èeska vystaven.
Do èela odporu se postavily odbory. Patøí
jim za to dík. Víme ale, e odbory nejsou zcela
jednotné a také víme, e pokud se stávky
a odporu vùèi vládì nezúèastní razantním
zpùsobem vichni nespokojení obèané tak
jako v roce 1989, nepovede to k vytouenému
cíli, to je ke koneènému svrení vlády.
Èlenové vlády velmi výraznì vyuívají své
beztrestnosti. Poruují zákony, obohacují se

O morálce

Jsou lidé, kteøí dnes asnou a pohorují
se nad morálkou souèasných politikù; zapomínají pøi tom jaksi, e si je sami zvolili nebo
umonili svojí neúèastí ve volbách, aby je za nì
zvolili jiní.
Je nutno si uvìdomit, e morálka spoleènosti je dána více ménì tím, co není zakázáno,
tudí vlastnì tím, co je v mezích zákona, a je
zákon jakýkoliv. Pohlédneme-li na vývoj èeské
spoleènosti v posledních 20-ti letech, je tøeba
si pøipomenout období tzv. PRIVATIZACE za
premiéra Václava Klause, zakladatele a duchovního guru ODS. Hesla hlásaná tím pánem:
Neznám pinavé peníze; Peníze jsou a na
prvním místì; Více takových Koených do
naí privatizace. Nebo: Nestyïte se být
bohatí, stala se pobídkou nových politických
elit, a to nejen z ODS k tzv. HROMADÌNÍ
MAJETKU.
Nestydatost souèasných pøedstavitelù ÈR
je tøeba hledat v praktickém uití zmínìných
hesel. Je známo o stranì ODS, e vdy ke
svému vládnutí vyuívala pomoci tak èi onak
získaných pøebìhlíkù, vesmìs zvolených do
parlamentu za ÈSSD. Za premiéra Klause to
byli Wágner a Teplík, za premiéra Topolánka
známí renegáti Pohanka a Melèák, k nim pak
pøibyli Wolf, Snítilý a nìkteøí dalí z ÈSSD pøi
volbì prezidenta. Jiøí Paroubek to nazval
vládnutím pomocí zkorumpovaných poslancù
opozice - jen pøi tom jaksi opomnìl zdùraznit,
e tito zkorumpovaní poslanci se nacházeli na
volitelných místech kandidátek ÈSSD. Premiér
Neèas zavedl do praxe ODS, která mìla
v koalici pohodlnou vìtinu 117 hlasù pøetahování poslancù koalièní strany - VV. Bylo to
dáno nutností zarazit rozkrývání korupèní

na úkor jiných, rozdávají státní majetek
a lukrativní zakázky svým známým, soustavnì okrádají obèany, neumí hospodaøit,
ministr zahranièních vìcí si nechá zabavit
majetek státu v zahranièí. Nejsou to
nakonec znaky zloèinného spolèení?
Stávka je prý nezákonná a politická.
U nìkdo vidìl stávku, která by nebyla
politická? Copak mùe nìkdo spoutat
zákony spontánní výkøik odporu a nenávisti! Nemùe, stejnì jako v roce 1989 nebyl
nikdo schopen zastavit lavinu odporu vùèi
tehdejímu reimu.
Vláda odhodila masku demokratù, odhalila
svou pravou tváø. S cynickým gestem nám
sdìluje, e pøijme takový zákon, který stávku
kauzy PROMOPRO, kdy hrozilo odhalení,
kame smìøovaly pøebyteèné peníze
poukázané této firmì panem ministrem za
ODS Vondrou. Také bylo tøeba pøekazit Bártovi
a VV sbírat body u volièù, protoe se jedná
o stranu novou, která nemá z minulých vlád
máslo na hlavì. Po odvolání z funkce pøedsedy
poslaneckého klubu ODS napsal pan poslanec
Tluchoø v Právu: Kdyby se vichni dreli
plánu, mohli jsme s pomocí dvou poslancù
VV klidnì fungovat dále. Z tohoto vyznání je
jasné, odkud se vzala náhlá láska k pravdì
a poctivosti u údajné milenky pana Tluchoøe
a jejího kolegy kárky.
Prohláení premiéra Neèase, e kauzu
ministra za ODS Vondry si vyøeí ODS sama,
pøipomíná pamìtníkùm, jak se øeily trestné
èiny skalních komunistù PO STRANICKÉ
LINII, take neskonèily nikdy u soudu. Ve víru
kampanì proti Johnovi, Bártovi a VV se mìlo
jaksi ztratit zastavení vyetøování exministra
Drobila, o nìm se neví, kdo ho vlastnì
zastavil. Jen se podobá èinu Renáty Vesecké
v kauze Èunek jako vejce vejci. Paní Veseckou
ministr Pospíil odvolal, i kdy se k tomu
neodhodlal jako ministr Topolánkovy vlády.
Teï má lehèí pozici, protoe odpovìdnost za
mimosoudní oèitìní nekorektního politika se
hledá kdesi mezi policií a státní zástupkyní.
Tak èeská vláda vytírá zrak a vymývá mozky
daòových poplatníkù za vydatné pomoci
loajálních masmédií. Tyto pøípady pøipomínají
naléhavì heslo profesora Actona: Moc vdy
korumpuje, absolutní moc korumpuje absolutnì. Takto se dá i pochopit, jak je moné,
e státní byrokracie, která údajnì potírá jakýsi
neonacismus, staví v Dobronínì u Jihlavy
pamìtní desku nacistùm.
Jiøí Poledno, pøedseda MO DSSS Ostrava

v podstatì znemoní. Na ruku vládì pùjde jistì
justièní mafie, která tak rychle zapracovala pro
vládu vyhláením pøipravované stávky za
nezákonnou.
Èlovìk s úasem poslouchá pana prezidenta, který ádá tvrdý postup vùèi stávkujícím a chce je vyhodit ze zamìstnání. Taky
odhodil masku. Èlovìk, který byl dosazen do
funkce podvody a obstrukcemi se zachoval dle
své povahy. Asociálnì a vpravdì protilidovì.
Tito lidé neudìlali pro obèany vùbec nic.
Ale myslí si, e my budeme skákat, jak oni
pískají.
Kam se podìli èetí intelektuálové a inteligence? Jejich hlas není slyet. Vypadá to, e
jsou se vím spokojeni a nic jim nevadí. Urèitì
to není pravda, ale jejich hlas jaksi není na
poøadu dne. Èeská inteligence vdy stála na
správném místì v dobách nejvìtích krizí
tohoto státu a dovedla se postavit do èela
odporu. Vìøíme, e tomu bude i teï, kdy vøení
v èeské spoleènosti pomalu vrcholí. Nebuïme
slepí a braòme se. Nejsme tak bezmocní, jak
to vypadá.
Vláda nám neustále sugeruje, e pokud
nepøijmeme její návrhy, ocitneme se ve
smrtelném nebezpeèí. Tvrdí, e kdy nepøijmeme reformy, nemáme pøed sebou
ádnou budoucnost a vyvolává v lidech pocit
ohroení. Je to snùka nesmyslù, které vymýlejí velijací mediální poradci, abychom
se báli myslet jinak, ne chce vláda nekompetentních diletantù.
Dokud ovem lidé nepøevezmou odpovìdnost za to, co si dosadili do èela zemì, nic
se nezmìní. Proto aktivnì podpoøme vechny
akce, které jsou namíøeny proti této vládì
vèetnì odporu odboráøù. Není to stávka za
nìjaké výhody dopravákù, ale vyjádøení
nesouhlasu s tzv. reformami, které mají jen
jediný cíl - oebraèit vìtinu národa a prohloubit propast mezi zbohatlíky a chudými
obèany. K èemu to pak vede, víme a jsme
pouèeni z historie. Za krajský výbor DSSS
Mgr. Václav Komárek, pøedseda KO MS DSSS
Iveta Machová, tajemník KO MS DSSS

Kdo je pan Bátora?

Urèitì není tím, za koho je v souèasné dobì nìkterými vládnoucími èiniteli oznaèován. Mìl jsem pøíleitost
setkat se s panem Bátorou na manifestaci pøed kanceláøí
Sudetonìmeckého spolku. Tento protest se konal na
podporu Beneových dekretù, o jejich zruení sudeáci
usilují.
Hovoøili jsme o souèasné politice a jiných aktuálních
otázkách souèasnosti. Vím, e pan Bátora je velice
inteligentní èlovìk s irokým pøehledem a s kritickým pohledem k øadì osob naich vládcù.
To je zøejmì hlavní dùvod, proè se stává neádoucí osobou a je oznaèován za extremistu
èi dokonce faistu.
Je s podivem, jak proti nìmu brojí kníe pán. Asi ho nemá rád proto, e na rozdíl od
nìj je pan Bátora inteligentní, nic neukradl a umí èesky. To, co øíká má hlavu a patu. Pan
Bátora prý prohlásil, e kníe prská. To se jistì mýlil, nebo kníe nejen e prská, ale také
slintá, breptá tak, e mu èlovìk nerozumí. O obsahu jeho øeèi nelze pochybovat, je to
jedna pitomost za druhou.
Navíc je to èlovìk úplatný. Nechal prodávat nemocné a chcíplé ryby ze svých rybníkù,
pøes zákaz hygieny a tím mohl pokodit zdraví lidí. Následnì pak propustil svého
porybného, který na vìc upozornil. A co 5-ti miliónová dotace, kterou dostal na své
rybníèky a kterou mìl vrátit pro nesplnìní dotaèních podmínek?
Èlovìk, který se paktuje se sudetskými Nìmci, øídí nebo spíe neøídí nai zahranièní
politiku, která podle toho vypadá. Spoleènì s panem Kalouskem tvoøí dvojici, která hraje
èitelnou hru. Já tobì do kapsy, ty mì do penìenky. Jejich pùsobení pak pøipomíná totalitní
vládce, kteøí nám urèují co je správné a co ne, a pøispívají tak k nenávisti obèanù ke zpùsobu
jejich vládnutí.
Kdo má jiný názor, je extremista, faista èi obèan s jinou nálepkou negativního
charakteru. Diskriminovat pak èlovìka kvùli jeho názorùm ztrátou zamìstnání je èistì
faistická a komunistická metoda. Nakonec tato metoda se úèelovì pouívá ve vech
reimech. Vzpomeòte na rok 1968, kdo nesouhlasil se vstupem vojsk, ten letìl. 1989
- kdo zastával nìjakou by i malou funkci - vyletìl. Take v tomto smìru se demokrati
od svých totalitních pøedchùdcù nijak nelií.
I pan Zaorálek, pøezdívaný Tlachálek, si pøihøál polívèièku, snad se sám chystá na
post ministra zahranièí. Rád by pøitáhl do vlády pana Kajnara a tak odsoudil pana Bátoru.
Má tím o konkurenta ménì.
A jetì poznámka ke kníeti. Ten oznaèuje pana Bátoru za nacistu. Kdo vak zaloil
pracovní tábor v Letech u Písku. Byl to otec pana kníete, který tak získal levnou pracovní
sílu. Byl to vpravdì vlastenecký poèin. Tak jak to vlastnì je? A tak nám beblavé spící
kníe bude dál øídit zahranièní politiku a dál bude vem jen pro smích.
Je-li èlenem zednáøské lóe, jak se o nìm mluví, pak je to podivná organizace, která
takto zøejmì nesdruuje schopné, pracovité a inteligentní lidi, ale naopak lidi, kteøí si
pøivlastnili majetky nevídané hodnoty a teï rozhodují o osudech lidstva.
Mgr. Václav Komárek, DSSS Ostrava

Listina Dìlnické strany sociální spravedlnosti
My, obèané Èeské republiky, kteøí jsme znepokojeni stavem
naí zemì, ztrácejíce dùvìru v souèasnou politickou reprezentaci,
je je prolezlá korupcí a honbou za posty, jsme se z povinnosti
k budoucím generacím rozhodli pøedstavit iroké veøejnosti

Dìlnickou stranu
sociální spravedlnosti (DSSS).
Dìlnická strana sociální spravedlnosti je strana národnì orientovaná. V rámci
Evropské unie podporujeme spolupráci obdobných subjektù.
Naím posláním je hájit zájmy pracujících obèanù, studentù a uèòù, stejnì tak
podporovat seniory, matky s dìtmi a vznik tradièních rodin. pøistìhovalectví
nepovaujeme za alternativu zajitìní natality národa.
Poadujeme sociální jistoty pro vechny obèany. Odmítáme diskriminaci nebo
zvýhodòování urèitých skupin. Programem DSSS je vytváøet demokratickou
spoleènost na principech sociální spravedlnosti pro vechny obèany naeho státu,
a to bez rozdílu rasy, vìku a pohlaví. Upøedòostòujeme rozvoj domácího podnikání
pøed nekontro-lovatelným pøílivem zahranièního kapitálu. Podporujeme obnovení
prestie øemesla a manuální práce. Hlásíme se k èeskému a moravskému patriotismu
a tradicionalismu naeho národa. Odsuzujeme totalitní ideologie 20 století, zejména
nacismus a komunismus. DSSS pokraèuje v boji za nai nezávislost na byrokracii
Evropské unie, pøísnou politiku proti imigrantùm a opravdovou svobodu slova.
Ve skuteèné demokracii nesmí existovat trest za názor. V opravdové demokracii
jsou politické procesy øeeny na pùdì parlamentu, ne na pùdì soudu.

Osamìlost pøespolního støelce

Poslední události
v Norsku otøásly svìtem. Smrt nevinných
a bezbranných dìtí
v kulturní demokratické zemi v Evropì
nemá v historii obdobu. Norsko je vzorem svými demokratickými
pøístupy k irokým lidovým vrstvám a vláda se
tam nechová k lidem povýeneckými a pøezíravými postoji. Nortí vládní èinitelé se chovají
jako prostí obèané, do práce chodí pìky nebo
tramvají, nakupují v obchodních centrech a støediscích jako kadý bìný obèan, neobklopují se
sluhy a ochrankou. Lidé si ijí dobøe.
Z tohoto pohledu se zdá èin norského støelce
nepochopitelný, ale je tøeba se na nìj podívat
v irích evropských souvislostech, myslíme-li
na Evropu globalizovanou.
Co dìlají evropské vlády proti agresívní rozpínavosti muslimù, jak øeí otázku nepøizpùsobivých Romù, jak bojují proti sociálním konfliktùm, bídì èi nespravedlnosti. Tìch otázek by
bylo mono poloit více a odpovìdi se nedoèkáme. Jednak nám obyèejným lidem nikdo
nenaslouchá, a kdy ano, nestojíme za odpovìï.
Nabízí se hrùzná otázka, zda je teror jedinou
ancí, jak upozornit politiky na odliné názory
zdola. Jsou vlády a politikové vùbec ochotni
poslechnout odliné názory?
Norský støelec vytvoøil rozsáhlý elaborát, ve
kterém zveøejnil své názory a program. Jene
podobných názorù kolují po internetu stovky, neli tisíce a ve své podstatì jsou daleko tvrdí.
Kromì toho, e je tajné sluby evidují, se nic
nedìje. Výsledek je tady. Neposloucháte mì, tak
na sebe upozorním jinak. Výsledkem je masakr,
smrt nevinných.
V celém svìtì umírají následkem terorismu
obyèejní lidé, kteøí nemají s politikou nic spoleèného. Ti, kteøí zavinili vechno to svinstvo,
které nás obklopuje, si sedí dál ve svých
funkcích, vyuívají svých postavení k osobnímu
prospìchu hluí a slepí k názorùm lidí.
Odsuzujeme tento zpùsob, jaká zvolil norský
støelec k prosazování svých názorù. Je, bohudík,
jetì øada jiných moností. Jak ale øeit situaci,
byly-li vyèerpány vechny dostupné monosti
a nic se nemìní, to opravdu není jasné. Smrt
bezbranných dìtí to jistì nevyøeí.
Èeská vláda, kterou nenávidí vìtina obèanù,
její ministøi, kteøí jsou neoblíbení jetì výraznìji
jako jednotlivci, je záøným zpùsobem hluchoty
a slepoty k názorùm obèanù.
S jakou arogancí pøistupuje k odborùm
a jejich pøedákùm, jak se chová k chudým
vrstvám obyvatel, jak nièí a plení, kupèí a pletichaøí, zesmìòuje své odpùrce.
Pøeètìte si glosy na internetu, tam jsou
otitìny nelichotivé postøehy obèanù k èeské
politice velmi nevybíravým zpùsobem.
Norskou politiku mùeme oznaèit za
prolidovou. Èeskou politiku vládnoucí tøídy
mùeme oznaèit za protilidovou. Jde z toho
strach, i kdy otázka nebyla vyslovena. Vyslovujeme a projevujeme hlubokou lítost nad smrtí
norských dìtí a zároveò strach z dalího vývoje
evropské politiky.
Za krajský výbor DSSS
Mgr. Václav Komárek

Cikáni jdou do nebe?
Ne, neradujte se, není tomu tak. Naopak,
cikáni jsou nám èím dál blí. A to tak blízko,
a je nám to nepøíjemné, zvlátì kdy máme
jejich ruku v naí kapse nebo tace.
Za ve mùe politika naich vlád. Vzpomínáme, jak po r. 1989 pan Havel, tehdy
prezident republiky, tìsnì po svém zvolení
jel na nìjaký cikánský festival, kde mìl
projev, je pøenáela televize, a kdy srdceryvnì promlouval k cikánským spoluobèanùm a omlouval se za to, e totalitní
reim pøinutil cikány pracovat.
A pak u to lo - dejte jim byty, koly,
sociální dávky, invalidní dùchody. Vimnìte
si - dejte jim! Byty znièili, do koly nechodí
pro absolutní lenost, sociální dávky zneuívají stejnì jako invalidní dùchody.
Divíme se, e v invalidním dùchodu
nejsou vichni. Pøi jejich zpùsobu ivota by
to nebylo divné. Alkohol, drogy, cigarety,
neochota k pohybu, ádná hygiena - to je
jejich ivotní styl.

Krajský výbor
moravskoslezského kraje DSSS
Vás zve na

konferenci

konanou dne
ve

v

26.11.2011

14 hodin.

Ostravì-Muglinovì,

restaurace Sokolovna.

Ale pozor, jejich agresivita
stoupá. Jsou si vìdomi toho, e je
chrání nae vláda a øada rùzných
organizací. Pan Kocáb a jemu
podobní zpùsobili, e jsou nedotknutelní. Dokonce se poutìjí
do bitek s majoritní vìtinou a bijí
tak i své ivitele a lidi, kteøí na nì
pracují.
Kde berou peníze na drogy,
chlast a automaty? No pøece ná
stát je velkorysý. Události v severních Èechách eskalovaly.
Obèané luknovského výbìku se demokratickou cestou zaèali bránit agresivitì
cikánù, a co udìlal ná stát? Poslal na nì
policejní tìkoodìnce, kteøí zasáhli s nevídanou brutalitou ne proti viníkùm, to jest
cikánským zloèincùm, ale proti demonstrujícím obèanùm, kteøí se jen bránili
narùstající agresivitì tamních cikánù.
To je vizitka naí vlády, její èlenové tu
nejsou pro obèany, ale proto, aby ve
vnitøních sporech urvali pro sebe co nejvíc,
a hlídají se, aby jeden neukrad víc ne druhý.
e nìkde cikáni bijí a ikanují nae obèany,
je jim jedno. Demonstrující obèany oznaèí
za extrémisty a polou na nì policajty
s obuky. Tomu øíkáme demokracie!
Kde jsou vichni ti zmocnìnci pro lidská
práva a podobné funkce k nièemu? Øekneme vám to. Sedí ve svých kanceláøích, píí
nesmyslné výkazy a zprávy, které nikdo
neète, a jinak nedìlají nic.

Co se bude dít, a se do vìci vloí
Dìlnická strana sociální spravedlnosti, si
dovedeme pøestavit. Moná, e pánové
Kubice a Neèas na nì polou armádu
a obrnìné transportéry, stejnì je na nic jinak
nemají.
Pøijïte podpoøit Dìlnickou stranu v jejím
úsilí o zjednání nápravy, nebojte se projevit
svùj názor. Moná pøítí obìtí cikánské zvùle
budete právì vy, nebo nedej boe, vae dìti.
Nae vláda vám nepomùe, to bylo a je vidìt
na pøíkladu severních Èech. Jedinì moná
policajty, kteøí zbili nejvíc demonstrujících
obèanù.
Nemlème, ozvìme se, jinak situace bude
stále horí. Kdo seje vítr, sklízí bouøi. Dìlnická strana je schopna zabránit cikánské
agresi. Potøebuje k tomu i vá hlas.
Vzpomeòte si v pøítích volbách, kdo na èí
stranì stál a komu patøí vae sympatie.
Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová,
DSSS Ostrava
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