Ruce pryè od dùchodcù! Na své stáøí si poctivì vydìlali

Èeská republika musí sehnat 33 miliard na vyplacení dùchodù. Jetì
pøed dvìma lety bylo v sociálním fondu na dùchody 70 miliard. Kam se
peníze podìly? Dnení dùchodci si na svùj dùchod vydìlali poctivou
prací a neexistovalo, aby se nìkdo vyhnul placení, jeliko vichni
pracovali, a vichni si na dùchod platili. Tón médií smìrem k danému
problému je okující. Doslova se roztrhl pytel s názory, e dnení dùchodci
si vlastnì mohou sami za svízelnou situaci. Mají sklízet plody svého
pøitakávání minulému reimu. Dùchody mìly být vlastnì sníeny na
polovinu. Nikdo údajnì za minulého reimu poøádnì nepracoval, a tudí
dùchod si nezaslouí. To jsou naprosto nekoneèný odtok penìz z hromady, na kterou
nehorázné názory. Dùchodový systém byl ve si dnení a èásteènì i budoucí dùchodci
chvíli pøevratu 1989/90 pøebytkový, a to poctivì vydìlali. Je tøeba, aby nìkdo øekl
natolik, e do minulého roku na nìm bylo dle pravdu a pøestal mladé lidi tvát proti
zdroje z Rady seniorù ÈR (èasopis Doba dùchodcùm. Ti si toti na svùj dùchod vydìlali.
seniorù) 70 miliard Kè. Podle tého zdroje si Ono to ani jinak nelo. Protoe pracovat bylo
v minulém roce Topolánkova vláda z tohoto povinností, take pracovat musel kadý, a tudí
fondu pùjèila 23 miliard korun a slíbila, e je dostával mzdu, ze které musel odvádìt na
do konce roku vrátí.
dùchodové zabezpeèení urèitou èástku podle
Nevrátila nic. Pokud ano, nikde o tom výe svých pøíjmù. Take dnení pøemoudøelí
nebyla ani zmínka. Souèasná úøednická vláda mladí diskutéøi, vèetnì tìch nejuvìdomìlejích
by mìla v rámci své detektivní práce pøi plhající se na Top - ruce pryè od dùchodcù!
odhalování èerných dìr, kudy mizí peníze ze Za souèasný stav na dùchodovém úètu
státní kasy, zamìøit svùj zrak i na to, kam rozhodnì nemohou oni.
zmizely peníze ze sociálního fondu na dùNa poèátku kuponové privatizace byl
chody. Kdyby se toti peníze, právem náleející majetek na obèana odhadován na 2 miliony
dùchodcùm souèasným i budoucím, korun. V té dobì stál prùmìrný rodinný dùm
nerozkradly a nepouily na rùzná porcování pùl milionu korun.
medvìdù, mohlo být v systému pøi stávajícím
Dnes dvacet let po tzv. listopadovém
stavu dùchodcù, kadoroèním nárùstu, penìz pøevratu dluí kadý obèan tomuto státu
dost a do roku 2040 i pøi pravidelném bezmála tøistatisíc korun. Take jsme kadý
valorizování. Od sametového pøevratu slibo- z nás utratili (nepoèítaje znièení hodnoty
valy vechny vlády, e oddìlí sociální fond od koruny) 2 300 000Kè co je 115 000 korun
státního rozpoètu. Dodnes tak ádná z nich roènì a pøiblinì 9 800 Kè mìsíènì.
neuèinila. Nebylo by toti dostatek penìz na
Ano váení!!! Kdyby koruna zùstala na své
rùzné kamarádíèky, zlaté padáky a dalí výi, a my bychom nic nedìlali po celých

kolská politika
(reforma)

Úvodem je nutno poznamenat, e jediným
zájmem vrcholného politika je osobní profit.
Kdyby mìli v sobì alespoò kousek cti
a slunosti, pøestali by kodit své vlasti
a obèanùm, jejich zájmy mají zastupovat dle
svého vìdomí a svìdomí. Podstatná èást
politikù u dávno mìla stát pøed soudem za
vìci, jako je zpronevìra, úmyslné pokozování, podvodná èinnost, ale hlavnì protiústavní jednání a nedodrení veøejné pøísahy
a rozvracení republiky - viz Ústava ÈR.
Vliv na formování mladého èlovìka má
rodina a kola vèetnì jeho genetického
základu. Záøným pøíkladem je ministr kolství,
který si osvojil dítì v pubertì a pøes vekerou
snahu a péèi zjistil, e z nìho nic nebude, tak
se vzdal osvojení. Proto rozumím panu ministrovi, který chce vytvoøit stejné podmínky
pro áky. Koneènì pochopil, e základní koly

mají mít stejné standardy v osnovách a rozhodl, e se bude vzdìlávat dle doporuèených
a vzorových norem, které lze aplikovat, aby
ák, který pøejde na jinou kolu, se ztotonil
se svými novými spoluáky ve výuce.
Neznám dùvod proè 60 pedagogù je proti
testùm v 5. a 9. tøídì. Pan ministr zøejmì
vychází ze výcarského modelu, který úspìnì
funguje ji nìkolik desetiletí, kde se áci èlení
na 3 skupiny, a to na základì testù a doporuèení psychologa. Pro zajímavost chci
obèana - rodièe seznámit s tímto rozdìlením.

dvacet let, kdyby státní majetek prodával
nìkdo za jeho pravou hodnotu, tak by kadý
z nás, vèetnì batolat, dùchodcù, kolákù...atd.
dostal mìsíènì 9 800 Kè, co by v pøípadì
ètyøèlenné rodiny bylo skoro 40 tis. Kè
mìsíènì.
A to nemáte!!!
Vzhledem k tomu, e jsme si zvolili zlodìje,
kriminálníky, podvodníky, nemáme nic.
Pracovali jsme a jsme dluni!!!
Komu jsme dluni? Jim? Sobì? Jak mùeme sami sobì dluit? Hrozí nám krachem!
Ale ptám se, jak mùe stát zkrachovat???
Jen tak e se rozhodne - pokud vlastní národní
banku!!!!! Ta tiskne peníze a vdy kadých asi
5 let se jí vechny výdaje vrátí formou daní.
Ale pokud národ nevlastní Národní banku
pak v pøípadì bankrotu získává majitel banky
národ jako zástavu!
Není zde odpovìï na zámìrné zadluování
státu, na øízený bankrot firem a celého hospodáøství po roce 1989? Je nejvyí èas, aby
stát patøil lidem a vláda aby nevládla, nýbr
slouila, podvod byl po zásluze potrestán a lid
se koneènì probudil!

Krajský výbor MSK DSSS

A - pøedpoklad pro dalí studium - talentovaní
áci; B - pøedpoklad pro studium na støední
kole; C - pøedpoklad pro øemeslo. Tento
systém je prostupný, ale dùleité je, e zaøazení
áka neovlivní rodiè, politik èi multimilionáø.
Rozhodnutí koly je svaté, kdy rozhodují pouze
výsledky áka.
Dalí názor, zda zkouky (testy) v posledním roèníku jsou zbyteèné. Nemyslím si to.
Jako absolvent osmileté koly jsem tyto
zkouky absolvoval. My 14-letí áci jsme jim
øíkali malé maturity, kdy závìreèná zkouka
mìla dva povinné a 2 volitelné pøedmìty dle
dalího zamìøení. Jestlie chceme zvýit
úroveò kolství, dle mého osobního názoru je
nutno takto postupovat.
V èem ale vidím dalí výhody a nevýhody
- dnes je hodnì støedních kol vèetnì soukromých (proto nutná optimalizace tìchto
kol), ale málo ákù. Tak se brali a berou áci
na koly, kteøí nemají studijní pøedpoklady, a to
i bez pøijímacích zkouek. áci pak dostali
/dokonèení na str. 2/

vyrozumìní, e jsou pøijati, a to dokonce i na
více kol. V dubnu pro nì konèil kolní rok,
kdy se pøestali uèit, vznikaly kázeòské
problémy, nechodili do koly a uèitelé èekali,
a vypadnou.
A právì tyto zkouky v 9. tøídì by byly
rozhodující pro pøijetí na støední kolu, kde
o pøijetí rozhoduje øeditel s poradním sborem.
Samozøejmì, e specifické koly (sportovní,
umìlecké) by mìly zkouky talentové èi
pøijímací.
Tyto testy, a to vèetnì maturit by nebyly
zpracovány pøes soukromou firmu, ale pøísluný odbor pøi MMT. Za pomoci uèitelù by
zpracoval vzorové zadání a uetøené miliony
se pouili na odmìny zpracovatelùm, pøípadnì
na zvýení platù vem pracovníkùm ve
kolství.

Nelze ovem souhlasit s platovým
zaøazením uèitelù s delí praxí. To jsou ti
uèitelé, kteøí zauèují zaèínající uèitele o dalí
poznatky, které nezískali na studiu. Zaèínající
uèitel musí alespoò proít na kole dva roky
vèetnì prázdnin. Nezapomínejme ovem na
lidský faktor, proè bych mìl nìkoho uèit, kdy
mám o nìkolik stokorun vìtí plat. Uèitelem
se pak stává a po nìkolika letech praxe, kdy
získává dalí zkuenosti a je to jako u vína èím starí, tím lepí.
Dále vycházejme z pøedpokladu, monost
získávání dalího vzdìlání. Proto je nutné
umonit kvalifikovaným silám studium veèerní
èi dálkové vèetnì studia na V. Zde ovem
narazíme na problém kolného, které se má
týkat vech vysokých kol.
Ná stát má pøitom nedostatek studentù -

Nezamìstnanost  zbraò vlády proti lidu
Nae vláda si dává rùzné pøívlastky, podle kterých bojuje proti tomu
èi onomu. Nejlépe by jí sluel pøívlastek asociální vláda zlodìjù, která
vykoøisuje vlastní lid. V rukou má mocnou zbraò proti obèanùm, a tou
je nezamìstnanost.
Nezamìstnaný obèan je bezmocný proti jakékoliv zvùli, je odkázán
na státní almunu, a proto drí hubu a krok. Zamìstnanci ve státní
i soukromé sféøe se bojí o svá místa, protoe mohou být kdykoliv
proputìni pod rùznou záminkou, a proto opìt mlèí ze strachu, e
ztratí práci, a tím i prostøedek obivy.
A tak poslunì kloníme hlavu a mlèíme, co vládní garnitura vítá
s nepokrytou a oèividnou radostí. Nejistota a strach z budoucnosti èiní
z lidí posluné loutky v rukou naich vládcù. Není to nic nového. Kdo
si v ivotì pøeèetl nìkterou marxistickou pøíruèku, ví, e se nejedná
o ádný nový fenomén, ale o starou, léty provìøenou zbraò namíøenou
proti lidu.
Kritizuje, nejsi spokojen, tak vypadni! Na tvoje místo èeká deset
jiných! Nai vládci navíc házejí vechny nezamìstnané do jednoho pytle.
Byl jsi proputìn, jsi nezamìstnaný, nenael jsi práci? Automaticky je

Nomen omen

Kdykoli chceme vykonat
nìjaké dílo, musíme v prvé
øadì vìdìt, co dìláme a znát
pracovní postup. K tomu
slouí odborné názvosloví,
nebo té profesionální argon. Je tøeba pøesnì
pojmenovat vìci, aby nedolo k omylu a nebyl
vyroben zmetek. I k tomu, abychom porozumìli dìní ve spoleènosti kolem nás, je tøeba
pojmenovat vìci pravým jménem. Jiný názor
vak mají èetí politikové, jim le, mlení
a výmluvy nebo zatloukání jsou pracovní
nástroje. Je zøejmé, e politika v USA je vedena
z pozadí penìzi lichváøù, vesmìs pøísluníkù
jistého pronárodu pùvodem z úvodí Eufratu.
Ti vybrali do prezidentských voleb mulata, aby
si pojistili hlasy barevných volièù a pro jistotu
mu navrili o polovinu více penìz na volební
kampaò, ne mìl jeho protivník. Nový pan
prezident po inauguraci o prvních velikonocích
uspoøádal  pro pøátele a zamìstnance Bílého
domu koer veèeøi tzv. sederovou veèeøi,
jak ji o svátku pesach dìlají jeho sponzoøi.
Samotní èerní Amerièané ho nazývají
sionistou. Není bez zajímavosti si pøipomenout
nìkolik známých jmen v souvislosti s dìním
u nás i ve svìtì. První je bývalý pøedstavitel
levice, jen mìl kandidovat proti Galovi
arkézymu, té Gal a miliardáø Strauss-Cahn,
obvinìný ze sexuálního násilí èernokou v New
Yorku a nyní èelící stejnému obvinìní od své
bývalé milenky, shodou okolností té
èernokou ve Francii. Dalím je té Gal Cohn-

absolventù technických oborù. Proto na tìchto
typech kol nelze nedoporuèit kolné, které
by mohlo zùstat na atraktivních oborech a je
o nì znaèný zájem. Je koda, e si tito studenti
neuvìdomují, mení anci na umístìní
v pracovním procesu a stávají se èekateli na
Úøadech práce.
V závìru vzkame politikùm a médiím - je
tøeba zvyovat nároky na studenty, zvýit
presti uèitelského stavu, a to nejen platovì,
ale i mediálnì. Uvìdomte si, e to byli uèitelé,
kteøí Vás nauèili psát, èíst, poèítat, nabádali
ke slunému jednání. Byli to Vai starí
kamarádi, kteøí Vám pomohli øeit problémy,
se kterými jste se setkali. Ale hlavnì byli pro
vìtinu z nás vzorem.

Mgr. Václav Komárek
DSSS Ostrava

takový èlovìk zaøazen mezi nepøizpùsobivé obèany, kteøí jsou státu
jen na obtí. e lidé chtìjí pracovat a nemohou, to nikoho nezajímá.
A tak jsou vichni nepøizpùsobiví, lidé se na nì dívají pøes prsty,
musíme Vás ivit z naich daní. Je to ikovný trik vlády, jak postavit
a potvat proti sobì rùzné skupiny obyvatelstva. Obèané pak snadno
zapomenou na to, co je hlavní pøíèinou jejich problémù.
Zapomenou, e mají vládu, která jim bere i to, co jim nedala. Vládu,
která bojuje proti korupci tak, e její ministøi odcházejí jeden po druhém
pro finanèní machinace a zlodìjiny. A to jetì pan pøedseda drí své
stranické druhy ve vládì, aèkoliv dobøe ví, e by mìli sedìt ve vìzení
a ne ve vládì.
Èína poruuje lidská práva, ale s korupèníky se umí vypoøádat
nekompromisnì. Nae vláda neporuuje lidská práva, ale své korupèní prominenty umí ochránit.
Shrnuto a podtreno - vláda proti nezamìstnanosti nedìlá nic,
protoe jí stávající vysoké procento maximálnì vyhovuje, stejnì jako
mlèící vìtina. Tak tedy mlème dál a èekejme, a nás nae vláda okrade
o ve, co nám jetì zbylo.
Je tu jetì jiná monost, pøestaòme mlèet a zvednìme hlavu!!!

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová, DSSS Ostrava

Benditt, europoslanec zemì
galského kohouta, proslulý tím, e
kvùli jeho utìpaèným poznámkám
prezident Klaus ukonèil pøedèasnì
audienci jeho a jeho kolegy. Pan
Strauss-Cahn byl té prezidentem
proslulého MMF. Generálním øeditelem
nejvìtí investièní banky v USA Golden Sachs
je pan Garry Kohn. Jistý bankéø Sachs èelil
pøi norimberském procesu obalobì, e jeho
banka financovala zbrojní prùmysl Tøetí Øíe,
jak svìdèí Johann Gisevius v knize A k
hoøkému konci. Bývalý prezident Svìtové
banky, který byl  odejit z funkce za
pøemrtìné protìování své milenky
zamìstnané v tée bance se jmenuje Paul
Wolfowicz. Jeho si ihned zvolil za poradce
pro národní bezpeènost bývalý prezident USA
Bush, jeho dìdeèek, bankéø ve Filadelfii
zakládal spolu s Barochem a Loebem filiálky
Rothschildovy banky ve velkomìstech
východního pobøeí USA. Rothschild si dnes
poameriètìnì øíká Rotajld, co úslunì
papoukují nìkteøí èetí politikové.
Poameriètìná jména Morgan èi Rockefeller
jsou obecnì známá. Potomek bankéøe
Barocha, ortodoxní rabín Baroch byl pøed
nìkolika lety pøíèinou napadení a inzultace
praského rabína Leo Pavláta, kterého izraeltí
a ameriètí stoupenci Barocha odehnali od
synagogy, kde mìl podle dohody èíst tóru.
O incidentu, který se odehrál na veøejnosti,
informovala masmédia, avak pøísluné
orgány hrály úlohu mrtvého brouka, jako je

zvykem pøi fackování obyèejných obèanù
nìkterými politiky. Tomuto postoji se podle
Gisevia za Tøetí Øíe øíkalo té napø. vrada
po právu skladatele Horsta Wessela, která
se vùbec nevyetøovala, nebo úøedním
místùm to tak vyhovovalo. Prezident Obama
jmenoval správcem Federálních mìnových
rezerv pana Morgensterna. To celkem
konvenuje s výrokem bývalého Izraelského
premiéra Ariela Sharona :  Amerika- To jsme
my!, který naivo vysílala stanice CNN a o
nìm èeská média zarytì mlèela, aèkoli
v reakci na nìj dolo k odvolání ministrynì
pot v SRN i dvou generálù v SRN i Francii.
O èeských premiérech, kteøí skonèili
v mezinárodních bankách, samozøejmì e za
zásluhy o  hájení èeských národních zájmù
Toovském a Fischerovi netøeba hovoøit. Pan
Fischer mladí chránil èeský národ jako expert
na extremismus v úøadu pana Kocába. Kdy
si pøipomeneme, jak dostal pan Lauder 11,5
miliardy Kè od státu na zakoupení televize
Nova a e je ten pán pøedsedou Svìtového
idovského fondu, jeho úkolem je prý 
shánìní penìz na výsadbu lesù v Izraeli, té si
pøipomeneme pøedelého øeditele televize
Nova Vladimíra elezného, europoslance za
Èechy, jen se nechal kadý mìsíc vyfotit
v jarmulce u zdi náøkù v Jeruzalémì, jak
uveøejòovalo Právo a srovnáme jeho jméno
se jménem velvyslance USA v Praze pana
Eisena, pochopíme, e vláda vìcí lidu je v tìch
pravých rukou, (nebo pravovìrných)...

Jiøí Poledno, Ostrava

Proè bychom se netìili,
... kdy nám Heger zdraví dá, zdraví dá ...

Pan ministr Heger je èlovìk s vizáí
dobrotivého staøeèka, který kdy promluví,
svým hlasem pøipomíná nìkoho, kdo se
nedoije pøítího týdne. To je jen velmi
povrchní dojem. Sledujeme-li jeho poèínání,
zjistíme, e je v podstatì velice nebezpeèný
èlovìk.
Je to loutka v rukou lobbistických skupin,
které ze zdravotnictví, èili bídy a utrpení
nemocných, ijí a obohacují se. Je to èlovìk,
který bezohlednì, ale se silnou podporou
v zádech, polapává vekerá ústavní práva
obèanù, zejména pak ústavní právo na
bezplatnou zdravotní péèi. U jsme si zvykli,
e Ústava ÈR je cár papíru, na který nebere
v tomto státì nikdo ohled, a tak mùe
Ministerstvo zdravotnictví pacienty tvrdì
obírat o kadou korunu a zacházet s nimi jako
se zboím.
Vechna opatøení smìøují k tomu,
abychom zlepili postavení pacientù a umonili
jim kvalitní péèi, le nám do oèí pan ministr.
Jdìte se podívat do kterékoliv nemocnice na
kvalitní péèi. Po chodbách se ráno potulují
nemocnièní pacienti, èekající na základní
vyetøení. Jsou obleèeni do ústavního prádla,

které pøipomíná, e bylo nakoupeno pøed
mnoha lety ve vetenictví. Potrhané, zaprané,
chybí vhodné velikosti. Zcela otupìlí pacienti
vypadají jako ze patného filmu o duevnì
chorých.
Imobilní pacienti jsou pøivezeni na vozíèkách, které pamatují èasy dávno minulé.
Lhostejný personál pùsobí otrle, chybí mu
laskavost, úsmìv a chápavé porozumìní. Není
se co divit. V pomìrech, ve kterých pracuje,
to jinak ani nejde.
Nemocnièní lékaøi se zdají být unaveni
a pøetaeni. Nedivme se, dalí aktivity
zpùsobují, e jejich pracovní doba je
neomezená. Tedy ve pro pacienta, jak øíká pan
ministr.
Lékaøi chtìjí stále vyí platy. Pøi jejich
prùmìrném platu 60 000 Kè se to bude zdát
dùchodcùm a vem lidem s nízkými platy
pøehnané. Budi, a jim ministr pøidá, ale a
se koneènì ve zdravotnictví opravdu nìco
zlepí.
Chcete-li nìco po svém obvodním lékaøi,
pak podstoupíte stejný proces, jako pøed
30-40 lety. Nekoneèné èekání v èekárnì mezi
nemocnými, kteøí smrkají, kalají, jsou

Totalita a demokracie

obrany je èlovìk, který neumí nic a není nièím.
Ministr zdravotnictví je hodný dìdeèek, který
dìlá první poslední ve pro pacienta. Le, a
je to k nevíøe. Tomu vemu vládne premiér,
který je figurkou v rukou kmotrù a zájmových
skupin uvnitø politických stran.
S korupcí bojuje vláda tak, e nìkolik
ministrù musel odvolat premiér pro prokázanou korupci, nìkteøí jsou ve stádiu etøení.
Zlodìji dnes mají obleky a kravaty. Èlenové
pøedchozích vlád za krátkou dobu pùsobení
zázraènì zbohatli, jako pan Øebíèek apod.
Lidé jsou tím pohorení, protesty proti
vládì narùstají. Jiní si tropí posmìky.
Zaznamenali jsme nìkolik ukázek lidové
tvoøivosti na známé melodie. Proè bychom
se netìili, kdy nám Heger zdraví dá, zdraví
dá. Nebo: Háj husièky háj, Neèas
nám dá ráj. Paní Piková zpívá:
Chytila jsem s milióny Kocourka.... Je to k smíchu nebo
pláèi?
Za totality jsme stáli frontu na banány,
dnes stojíme fronty na pracovních úøadech a
na výplatu sociálních dávek. Státy, a je jich
dnes na svìtì hodnì, které nedokáí zajistit
svým lidem práci, jsou odsouzeny k
permanentní nespokojenosti svých obèanù,
která vyvrcholí násilnými èiny.
Za totality jsme ve volbách dali hlas
vládnoucí stranì, jiná monost nebyla. Dnes
si stranu vybíráme sami. Avak co z koho?
Dám hlas stranì, ta se pak spojí do koalice
s nìkým, komu bych nedal hlas za ádnou
cenu. A ve zaèíná znovu. Na práci není èas,
protoe se øeí koalièní spory.
Za totality bylo v naich ulicích celkem
bezpeènì, a to i v noèních hodinách. Cikáni
museli pracovat, jinak byli souzeni za pøíivnictví. Dnes dvì tøetiny obyvatel nevystrèí
na ulici nos, protoe se bojí zlodìjù a násilí,
pøed kterým nás nae policie není schopna
ochránit.
Totalitní kultura a umìní jakoby pod neu-

Po více ne dvaceti letech demokracie
je mono zaèít srovnávat ivot prostého
obèana v období totality a tzv. demokracie.
Zámìrnì jsme pouili pojem prostý obèan,
protoe tak nazývají vládnoucí politické strany
obèana, který se iví vlastní poctivou prací
(ovem pokud ji má). Zaèneme od horních
pater.
Za totality nám vládl prezident, který byl
dosazen politickou stranou bez ohledu na
mínìní a názory obèanù. Byl proto velmi
neoblíben a èasto terèem posmìchu ze strany
obèanù.
Za demokracie nám vládne prezident, který
byl dosazen do funkce machinacemi jedné
politické strany. Obèané jsou opìt z rozhodování vylouèeni. Jaké úsilí pøi volbì
vyvinuli pánové Topolánek a
Tluchoø, jen aby byl jejich
kandidát zvolen. Podaøilo se.
Oba pánové byli odmìnìni za
úsilí, které projevili tím, e dnes
jsou oba na vedlejí koleji zcela bez politických
ambicí.
Pan prezident, jinak proslulý ekonom,
nevykonal pro èeskou ekonomiku nic, co by jí
pomohlo. Zato hodnì toho, co jí ukodilo. U
si na ekonoma nehraje, zato se z nìj stal velký
vlastenec a národovec. Vichni se øehtají pøi
televizních pøenosech, jak se pøi slavnostních
pøíleitostech pan prezident tváøí. Podívejte se,
to vechno je moje zásluha! Oblíben je stejnì,
jako ten totalitní.
Za totality je vládní garnitura vybíraná
z nekompetentních poskokù vìrných stranì.
Pro lidi nedìlá nic uiteèného. V demokracii
je vláda vybrána tak, e vládnoucí koalice si
jmenuje své zástupce bez ohledu na jejich
odbornou zpùsobilost a morální kvality.
Doktor øídí ministerstvo obchodu a prùmyslu, chemik je ministrem financí. Je nejlepí
na východì, jak asi vypadá ten nejhorí?
Bachaø je ministrem kolství a ministrem

nervózní a podrádìní.
Pak se postarí lékaø
zaène hrabat v dokumentaci, co trvá dost
dlouho. Poté se Vás
optá, co Vám vlastnì je.
Sdìlíte li mu, co Vás
trápí a vyslovíte diagnózu, po delím váhání ji potvrdí. Odcházíte
s receptem na hrst prákù, které stojí nekøesanské peníze.
Stejnì dopadnete pøi návtìvì odborného
lékaøe. Práky, práky, kupujte a plate, a ná
farmaceutický prùmysl vydìlává.
Samostatnou kapitolou je návtìva
zubního lékaøe. Ti si bezostynì úètují èástky,
pøi kterých se pacientovi dìlají mitky pøed
oèima. Paní zubaøová ovem chová konì, jezdí
4x roènì na dovolenou do zahranièí, v létì i v
zimì, jejich dìti navtìvují soukromé koly za
drahé peníze. Pacient je zcela bezmocný, zuby
toti opravdu potøebuje.
A tak pan ministr bojuje za to, aby vechna
opatøení opravdu byla ku prospìchu pacientù.
Jeho tvrzení jsou livá a v praxi se nijak
neprojevují. Jen snad rozdíl mezi bohatými a
chudými a jejich léèbou se pomalu zaèíná
projevovat a bude stále výraznìjí.

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová,
DSSS Ostrava

stálým tlakem dokázala pøedat lidem skrytá
poselství a mylenky, souznìla s lidmi a mìla
vysokou umìleckou úroveò. Jakoby cenzura
a politický tlak dokázal pravý opak.
Prostý obèan dnes na kulturu nemá
peníze. A tak trèí doma a dívá se na stupidní
seriály, které mu nabízí naprosto nekulturní
televize a v ní rádoby hereèka, která ho zve
k produkci prostøednictvím svých natøásajících se mléèných láz. Hercùm je dnes jedno,
co hrají. Ani diváci je nezajímají. Hlavnì, e
berou tuèné honoráøe za úèinkování v seriálech, které nìjaký dobrodinec oznaèuje,
nevíme z jakých dùvodù, za oblíbené. Jetì
by mìl pøipojit, kým jsou oblíbené.
Za totality byl alkohol bìnou souèástí
ivota a pil se bìnì i na pracovitích. Jeden
pracovník od elektriky vyprávìl, e problém
byl v tom, jestli si polou pro litr nebo pùl.
Dnes se problémy s pitím, kouøením a drogami
pøesunuly do kategorie mladistvých. Je to
pochopitelné, jsou v postavení, které jim nikdo
nezávidí. Uvìdomují si bezvýchodnost svého
postavení, èernou budoucnost a øeí to po
svém.
Je to jen pokus o porovnání nesrovnatelného. V ádném pøípadì to není obhajoba
totality. Jen pokus dokázat, e se a tak moc
v zásadì nezmìnilo.
Prostý obèan je jen bezmocným objektem, z jeho penìenky si stát vybírá peníze,
které pak ztrácí svou neschopností hospodaøit
s nimi a vynakládat ve prospìch obèanù.
Lidé nejsou slepí a hluí, nespokojenost
narùstá a pøechází od posmìkù a vtípkù
v opravdovou zlobu a nenávist.
Alternativa je jasná. Dejte hlas stranì, která
se nebude paktovat se zlodìji a korupèníky.
Stranì, která má vyhranìný program, nezná
kompromisy a dùslednì bude hájit zájmy nás,
prostých obèanù. Tou je nae strana!

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová,
DSSS Ostrava

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.
Ná stát je schopen být sobìstaèný ve
výrobì potravin, ale nemùe, 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

Pivní øeèi?

Mìli jsme monost úèastnit se debaty
u piva dvou starích pánù, kteøí se bavili
o politice a souèasných problémech. Byli to
lidé, kteøí zcestovali kus svìta a øeili problém,
jak by stát mohl zamìstnat nekvalifikovanou
pracovní sílu, která chce ovem pracovat. Toto
téma se týkalo hlavnì okrajových obcí èi obcí
leících v horských oblastech, kde je elektrický
proud veden horní cestou, tj. elektrické vedení
uchyceno na sloupech. Tím je ale znaènì
zranitelné v období silných mrazù, silných
vìtrù vèetnì mokrého snìhu. V tìchto
oblastech nelze vyuívat plnì techniky, a proto
je tøeba kopáèe, kteøí by sice bydleli
v maringotkách, se kterými by se stìhovali,
ale je to poøád lepí ne sbírat odpadky a být
na sociálních dávkách. Uvìdomme si, e
ijeme ve 21 století a ve mìstech èi meních
obcích ji je veden proud spodní cestou. To je
výzva pro polostátní firmu ÈEZ èi stát, jak
zvýit zamìstnanost a nezabývat se
pochybnými investicemi na jihu Evropy, na
které doplácí ná obèan.
S dalím pøíspìvkem pøiel druhý pán,
a to, jak se dá etøit pitnou vodou v rodinných
domcích èi v panelových domech. Sice to není
nic nového, ale zøejmì vás bude zajímat, o co
se jedná. Pøi osobní hygienì èi praní odtéká
znehodnocená pitná voda pøímo do odpadu,
ale tato voda se dá pøímo èerpat do sbìrné
nádre a pouít ke splachování záchodu. Spíe
tuto úsporu je tøeba poloit do èísel, vznikla

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.
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
by dalí práce, ale klesl by zisk vodárnám.
Zajímavé bylo i tøetí téma, které se týkalo
dopravního znaèení, které je u zavedeno
v západní Evropì èi v Polsku, a to poèet
dopravních znaèek. Jedná se o v podstatì
zbyteèné 2×2 znaèky po pravé stranì kadého
smìru jízdy, a to zaèátek a konec obce.
V sousedních státech jsou pouze 2 znaèky, ale
oboustranné ve smìru jízdy, ale je patrno, kdy
zaèíná a konèí obec. Tìchto obcí je v ÈR více
jak 6500 a vede k nim i více cest, nìkdy více
ne dvacet. Takté pánové øeili materiál
sloupù, který je ocelový, ale nároèný na údrbu
i na bezpeènost. Tady dolo k rozporu, jestli
má být ze slitin hliníku (v pøípadì nárazu se
ohne) èi z plastu.
Je vidìt, e lidé pøemýlí, není jim lhostejná
dnení situace. Jsme vak skeptiètí, zda to má
smysl vùbec nìco øeit v dnení byrokracii.
Víme - uèili jsme se, e i ten tzv. blbý
názor má být brán na zøetel a zamyslet se nad
ním, a e mùe být i správný.
Z historie je známo, e jeden vladaø, kdy
poøádal hostiny, nechával nalévat víno svým
hostùm a zároveò pøikázal svým písaøùm
zaznamenat kritické projevy. Pak, a se vichni
vyspali z kocoviny, nechal si je pøedvolat
a nechal si vysvìtlit jejich názory. Nepopravil
je, èi neposlal do vyhnanství. Protoe to byl
moudrý vladaø a chtìl slyet hlas lidu, byl
oblíben a jeho zemì vzkvétala.
Co na to øíká, vládo - hlas lidu, hlas boí.

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 lid 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. Nespokojených 90%
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

KO DSSS MSK

Krajský výbor
moravskoslezského kraje DSSS

Vás zve na PLES
konaný dne 18. 2. 2012 ve 19 hod.
v Ostravì - Porubì,
restaurace Parlament. Vstupné 150 Kè.

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová,
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