
To není ironie, to jsou fakta. Který stát si to
mù�e dovolit, být vedený �inteligentní vládou�.
V�dy� v�ichni mají pøed jménem abecedu,
nìkteøí snad i za jménem. Kromì ministra
zahranièí, který se odli�uje tím, �e nemá
ukonèen ani dvouletý uèòovský obor.  S mo-
rálkou a sociálním cítìním jsou ale v�ichni stejnì
na �tíru. I ten �hloupý sedlák�, jako byl mùj dìda,
by zøejmì hospodaøil lépe a nikdy nebyl
zadlu�en. V�dy mìl finanèní rezervu �co kdyby�.

Napøíklad rozhodnutí poslat peníze (38 mi-
liard) na MMF by hodnotil jako nezodpovìdné,
a �e je to proti zájmùm ÈR. Rozèílil by se a snad
i nìkomu dal pøes hubu za to, �e v pøípadì, �e
ze strany MMF nebude tzv. pùjèka øádnì
splacena, zaruèila se za splacení pùjèky
v�ehoschopná vláda. A za tuto pùjèku vláda
zaplatí roènì 200 miliónù Kè. Ano, my máme
platit øecké dluhy a sami se zadlu�ovat, tak to
by bylo nad jeho chápání.

Argumentace, �e èerpáme evropské fondy,
je úplnì nesmyslná, kdy� dáváme platby do EU.
Platíme úøedníky, svého komisaøe, europoslan-
ce, asistenty vèetnì dùchodù europoslancù.
A poukazovat na to, �e jsme z EU dostali tzv.
dotaci ve vý�i 176 miliard, kdy� se nám rozpadla
zemìdìlská výroba, zlikvidované cukrovary,
namísto zemìdìlských plodin -  fotovoltaika, èi
dotování golfových areálù nebo nepøizpù-
sobivých, tak sly�ím dìdu hovoøit o idiocii.

V dùsledku evropských smìrnic - podpora
biopaliv, obnovitelných zdrojù elektøiny a jiné
nesmyslné po�adavky (�árovky, okurky, tuze-
mák, domácí speciality èi zabíjaèky), nás to stojí
pøes 60 miliard korun roènì.

Je to prý projev solidarity, ale máme obavu,
aby to nedopadlo jako v Argentinì (bankrot).
A tady by byl namístì oblíbený citát dìdy - �kdo
chce kam, pomozme mu tam�!

Místo, abychom se zamìøili na výbìr daní
hlavnì u Vietnamcù a zavedli registraèní
pokladny èi platbu kartou, tak �ádný finanèní

úøad není schopen zabránit úniku daní.
Nebo tzv. ��varc systém�, který byl v 90
tých letech zru�en, opìt funguje. Podni-
katelé vydìlávají, ale ne OSVÈ, kteøí si sami
musí platit danì, dovolenou, nemocen-
skou, poji�tìní, pracovní pomùcky, �kolení
aj. Podnikatelé si �ijí nad pomìry, ale na
OSVÈ si posvítíme ve formì zvý�ení daní.

Vláda namísto, aby konala, tak se
jedno ministerstvo vymlouvá na druhé.
Prodej Mostecké uhelné spoleènosti
(MUS) dlouho nikoho nezajímal, i kdy�
vláda dostala od �výcarska seznam ilegálního
pohybu penìz vèetnì seznamù høí�níkù, nic
nedìlá. Tak�e instituce vedená paní Peake je
zbyteèná nebo jen kulisa.

Co regulace odmìn státních èi polostátních
firem jako je ÈEZ, ÈD, Èeská po�ta, vysoké
odmìny známým, poslancùm èi konkubínám,
za které by mohla �ít rodina minimálnì 2 roky?

Zamìøme se na cizince, tzn. Ukrajince,
Slováky a dal�í, kde odcházejí milióny. A ti, kteøí
pracují jako OSVÈ vykazují nulovou daòovou
povinnost, ale uplatòují bonus na ka�dé dítì
13.000 Kè. Pøece není mo�né zvy�ovat daòovou
zátì� dle nejlep�ího ministra financí na 19 èi
20% a na druhé stranì posílat peníze mimo
republiku. Co plátcovy pokladny, které jsou
mimo území republiky èi v Praze - nemìly by
zùstat tam, kde probíhá výroba a zhor�uje se
�ivotní prostøedí?

Cizinci - Slováci zde studují zadarmo.
Jestli�e nìkdo øíká, �e i my mù�eme studovat
na Slovensku zdarma, je si tøeba uvìdomit, �e
pomìr 10:1 (Slováci:Èe�i) je pro nás nevý-
hodný. Vezmìme si pøíklad z Rakouska, kde
Nìmci takté� studovali zadarmo a dnes ji� platí.
Na�i studenti v Anglii, Finsku si také hradí
studijní pobyt - viz nedávno vysílaný televizní
poøad Hyde Park.

A co sloven�tí èi rumun�tí cikáni - takté�
doplácíme dávky, léèbu, léky, dopravu, bydlení,

trestní èinnost, vìzení apod. Kolik oni dali penìz
do na�eho státního rozpoètu?

Co nás stojí a budou stát církevní restituce.
Tak nám vìøíte, �e jsme nejbohat�í stát,

s nejvìt�ím poètem tunelù? Který stát si toto
mù�e dovolit?

�koda, �e dìda ne�ije. Mohl být ministrem
financí, kdy by kumuloval funkci ministra
zemìdìlství, proto�e mìl v�dy finanèní rezervu,
nemìl dluh a vìdìl i bez Rudého práva, kdy má
sklidit úrodu. Ale hlavnì si nenechal do nièeho
kecat.

Proto�e chodil do �koly a nebyl hloupý, tak
by mìl i kvalifikaci na ministra �kolství. A jeho
argumentace - kdy� starosta dìlá poslance èi
senátora, èlena výboru, navíc je v krajském èi
obecním zastupitelstvu vèetnì nìkolika do-
zorèích rad a oni to zvládnou, tak proè bych to
nezvládl já, kdy� za to dobøe platí.
Závìrem:

Tato vláda provádí protilidovou politiku, kdy
záøným pøíkladem je ministr Drábek. Vytvoøil
zmetek pro vyplacení dávek, ale mohou za to
úøedníci, kteøí nejsou odolní vùèi stresu a do-
platili na to nervovým zhroucením èi úmrtím.
Z toho lze dedukovat, �e je to pøichystáno pro
spøátelenou firmu p. Drábka.

Prosím vás, vládo, za v�echny slu�né lidi -
vypadnìte. Mù�ete dopadnout i hùøe.

Mgr. Václav Komárek, DSSS Ostrava

�Nevìø nikomu�!
Ano, je to citát Heroda, který

vyrùstal jako královské dítì s Clau-
diem, budoucím císaøem øímské øí�e.
Ano, byli to velcí pøátelé, kdy pøi
spoleèném hovoru se tá�e Claudius,
jestli mu mù�e vìøit. Herodes se
zamyslí a pak odpovídá: �Nevìø niko-
mu�. Claudius se tá�e: �Ani tobì?� a Herodes
neodpovídá. Pozdìji je s�at za zradu.

Vzpomeòme si nedávnou minulost èi historii
- rok 1938, kde byly velmoci Anglie, Francie èi
SSSR, nástup komunismu roku 1948, rok 1968
- socialismus s lidskou tváøí èi bratrskou pomoc
armád Var�avské smlouvy, nebo rok 1989,
projev prezidenta V. Havla. Vìt�inou jsme pod-
lehli iluzím a klamu.

Nyní je nám dávána za vzor americká demo-
kracie a pøedev�ím americká Ústava. Platí to

Èeská republika � nejbohat�í stát na svìtì

je�tì dnes, kdy� volba nejsilnìj�ího mu�e
planety se rozhoduje mediem, tj. penìzi.
Proè si nebereme za vzor ústavy men-
�ích státù, jako je �výcarsko, Norsko èi
Island?

Ka�dému mù�eme doporuèit, kdy�
pojedete do Itálie, nav�tivte jeden z nej-
men�ích státù San Marino a budete pøe-
kvapeni, �e tam funguje Ústava z 12. sto-

letí, která s minimální zmìnou platí dodnes. Proè
chce být ka�dý Ital obèanem San Marina, proè
tìhotné �eny chtìjí rodit v letadle patøící San
Marinu - myslím, �e si ka�dý odpoví sám.

Proè takto �iroký úvod. Ano, Senát schválil
zákon o pøímé volbì prezidenta. Proto je tøeba
zamyslet se, kdo bude budoucím prezidentem.
Byli jsme pøímo �okováni panem Pithartem, �e
zøejmì nejlep�ím kandidátem se mu v souèasné
dobì jeví pan ministr Schwarzenberg. Èlovìk
bez vzdìlání, proevropský, èlen skupiny Bilder-

berg, která usiluje o nadvládu svìta, nehájí
zájmy èeského obèana. I pan premiér Neèas
o nìm øíká, �e je ministr v �zahranièí� cizák
a korupèník.

Proto obèane pozor, udìlej si sám svùj
úsudek, nedej na média. Vìø pouze svým
rodièùm, kteøí to s tebou myslí dobøe a lidem,
kteøí tì nepodvedli.

Je tøeba volit prezidentem èlovìka vzdìla-
ného, se �ivotními zku�enostmi, morálních
zásad a s bezúhonným �ivotem - ne politiky
navrhované zkorumpovanými politickými stra-
nami.

Vìøíme, �e ná� obèan je moudrý a nedá se
�balamutit� sdìlovacími prostøedky, které jsou
vlastnìny mezinárodními korporacemi, a �e
volbu prezidenta zvládne ku prospìchu nám
v�em. Mgr. Václav Komárek,

Iveta Machová, DSSS Ostrava



Mìl jsem mo�nost setkat se na pracovní cestì ve Francii (Lotrinsko)
s francouzským in�enýrem, který provádìl �ze�tíhlení� OKD, kde jsem
mu polo�il otázku. �Pane in�enýre, jak je mo�né, �e u vás provádíte
restrukturalizaci skoro 20 let a je�tì ji nemáte dokonèenou, a u nás jste ji
provedl bìhem jednoho roku�? Odpovìï byla zajímavá - �Já jsem splnil
úkol va�í vlády� (ministr prùmyslu Ing. Vladimír Dlouhý). Proto je potøeba,
obèane, zamyslet se, proè a kdo prodal byty bývalého OKD (cca 40 000
bytù), nyní RPG, panu miliardáøi Bakalovi za hubièku.

Byla to právì koalice pod vedením ÈSSD, kde figuroval �køi��álovì
èistý Standa�, který nebyl schopen vysvìtlit koupi bytu v Praze v hodnotì
nìkolika miliónù. I kdy� byl �odejit� kupuje apartmán na Floridì èi pozemky
a nemovitosti v ÈR. Nyní patøí k multimilionáøùm - tj. �spoleèenství elit�.

Ano, byly to právì stabilizaèní byty pro horníky, kteøí se upsali
minimálnì na 10 let práce v dole. A tyto byty byly ji� dávno zaplaceny
nejen penìzi, ale i zdravím èi �ivoty horníkù. Kdy� byl tento prodej bytù
napaden, byl i Bakala ochoten je v budoucnu prodat. Poèítejme s tím, �e
za tr�ní cenu. Ov�em je to slepice, která sná�í zlatá vejce, tak se toho asi
brzy nedoèkáme.

Dochází k jevu, �e lidé tyto byty opou�tìjí, stìhují se do svého èi
pronajatého, který je levnìj�í. Dokonce v Ostravì, Místku èi jinde tyto
byty opou�tìjí Korejci (Hyundai) a Vietnamci, u kterých lze oèekávat, �e
netrpí finanèní nouzí, a byty zejí prázdnotou. Co s tím? Peníze se musí
toèit, tak se zde sestìhovávají nepøizpùsobiví obèané, za které to platí
stát - co� je obèan i dùchodce.

Tvrzení, �e dùchodce dostává èistý dùchod a neplatí danì èi poji�tìní,
je zavádìjící. Právì za vlády KSÈ byly dùchody oèi�tìny od tìchto polo�ek
z dùvodù ryze administrativních. Kromì toho vý�e dùchodù dosahuje
necelých 40 % dne�ní prùmìrné mzdy, co� pøed r. 89 by byly v dne�ním
pøepoètu vy��í zhruba o 15-20 %.

Proto prostý obèan musí být masírován médií, která jsou ovládaná

Jen hlupák vìøí slibùm

politiky a nadnárodními korporacemi vèetnì p. Bakaly. Proto�e ví, �e �kdo
ma�e, ten jede� a není pro nìj problém poskytnout sponzorský dar
(úplatek) politickým stranám ODS, TOP09 a VV, které pracují nyní v jeho
slu�bách a ne pro obèana. Tím jsou ale zámìrnì brzdìny zákony jako
pùvod získaného majetku, anonymní akcie, progresivní zdanìní aj.

Je to sice jen urèitý segment problémù, který je obdobný v celé ÈR.
Na tobì, obèane, je, jak nalo�í� se svým hlasem a bude� volit svou
budoucnost a budoucnost svých dìtí èi vnukù. Zøejmì jste pochopili, �e
23 let to byly sliby, které nebyly nikdy splnìny. Jen hlupák vìøí l�ím
vládnoucí garnitury.

Na závìr chceme pøipomenout, �e DSSS stojí za prostým obèanem,
chceme spravedlnost pro v�echny, ale dle médií jsme nevzdìlaní lidé se
sklonem k populismu, rasismu èi fa�ismu. Tito mocipáni s fale�nými
tituly jsou si vìdomi, �e jsou ohro�eny jejich prebendy, se ne�títí dnes
nièeho. Ano, je to DSSS, která chce vymìnit tyto �zloèince� slu�nými a
poctivými obèany, kteøí vìdí, co je to práce a ne spekulace, a to za cenu
protestních akcí èi ve volbách. Nedovolme, aby nám opìt vládli Palasové,
Drobilové, Luk�ové, a dal�í jména si mù�ete sami doplnit.

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová, DSSS Ostrava

Ihned po skonu pana prezi-
denta Václava Havla objevily se
na televizních obrazovkách zná-
mé osobnosti, které vesmìs vy-
jadøovaly lítost nad odchodem
dobrotivého státníka a velebily
jeho dobré vlastnosti i pøínos pro
národ (titulek v �Blesku�: �Havel
zmìnil národ�). Mezi známými
jmény pra�ských publicistù jako
John, Uhl, Uhde zaujal mne svou výmluvností
zvlá�tì poslednì jmenovaný. Vzpomnìl jsem na
tryznu za prvního dìlnického prezidenta Kle-
menta Gottwalda, kterého básník Uhde oslavil
eposem �Pøed øadami�,  jak zesnulý soudruh
prezident bude svým odkazem nav�dy kráèet
pøed øadami vdìèných budoucích generací.

Nu - o mrtvých jen to dobré. Pøece v�ak se
vloudila nará�ka na rozpornost osobnosti pana
prezidenta Havla. Patrnì nìkterému ��ouralovi
ne�lo z mysli, jak pan prezident ihned po návratu
z cesty do SRN, kde se omluvil za odsun
sudetských nìmcù, za nìj� v�ak nesli odpovìd-
nost spí�e zástupci vítìzných mocností u Postu-
pimských dohod, zajel do Bratislavy na mítink
nacionalistù, kteøí ho uvítali nevdìèným skan-
dováním: �Dos� bolo Prahy, dos� bolo Havla�
a tím odstartoval vytvoøení nových dvou repub-
lik. Pøi nedávném výroèí sebevra�dy Jana Pala-
cha, jeho� upálení pan prezident Havel ka�do-
roènì vzpomnìl,  jsem si opìt uvìdomil, �e on
nikdy nevzpomnìl smrti disidenta Pavla Wonky,
kterého pìt dní pøed smrtí poslala pardubická
paní soudkynì do vìzení, i kdy� ho pøivezli do

Vzpomínka na pana prezidenta
soudní sínì na vozíku neschop-
ného chùze, nebo� ho lékaø uznal
schopným výkonu trestu.

Zlí jazykové tvrdí, �e na nìj
pan prezident zámìrnì zapome-
nul poté, co jeho vrahy zahrnul
do v�eobecné prezidentské mi-
losti, tak�e jak paní soudkynì, tak
pan lékaø mohli jako bezúhonní
obèané dále provozovat své po-

volání. Také pøe�el mlèením sebevra�du stu-
dentského páru z Liberce, jen� zanechal dopis
na rozlouèenou, kde vyjádøili beznadìj nad
�ivotní perspektivou mladých lidí v èeské vlasti.
Rùzné �ivly té� kritizovaly moratorium pana
prezidenta na vývoz zbraní, kterým prý podrazil
oceláøskou výrobu a tím i tì�bu uhlí na
Ostravsku, Kladensku i jinde. Tito lidé patrnì
dobøe nepochopili po�adavky doby i sponzorù
Charty 77 a pana prezidenta. Na�li se i kritikové
okázalého pøátelství pana prezidenta Havla
k tibetskému dalajlámovi. Pøece i pan premiér
Topolánek, aby udìlal radost paní Talmanové,
nosil odznáèek i kravatu se vzorem tibetské
vlajky a za to musel nav�tívit OH v Pekingu jako
soukromá osoba, proto�e ho èínské úøady
oficiálnì nepozvaly. V�dy� pan prezident si je�tì
pøed smrtí pozval svého pøítele dalajlámu,
aèkoliv je známo, jak jsou Èíòané stran Tibetu
citliví. Tito kritikové by nemìli zapomínat, �e i za
totality v �edesátých letech, za tzv. �Kulturní
revoluce� v Èínì rozhodli se bol�eviètí vládci
Èeskoslovenska dát políèek lidové Èínì a
vypovìdìli jí smlouvu na dodávky mìdìné rudy,

která se doté doby vozila transsibiøskou
magistrálou z Èíny a� do Èierne pri Èope. Èína
tehdy prodala svou mìï pøes kanál do Japonska
a mìï pro ná� elektrotechnický prùmysl se
zaèala dová�et z Chile, co� nám pøineslo
znaènou komparativní nevýhodu. Tehdy je�tì
nebyla krize...

Také vzpomínají kritikové velikána, jak pan
prezident kdysi pro Gazetu Wyborczu øekl, �e
zveøejnìní tzv. Cibulkových seznamù zpùsobilo
øadu rodinných tragédií v rodinách pøíslu�níkù
StB. Kdy� ho pak Petr Cibulka vyzval, aby uvedl
aspoò jednu tragédii, vy�lo najevo, �e �ádná
tragédie nebyla. Tehdy zaznìlo slavné �Va�ku!
Jsi prase! Jsi hovado!� Pøi posledním zvolení
Václava Havla prezidentem republiky se pro-
slavila jeho vdova a �První dáma ÈR� pískáním
na prsty v poslanecké snìmovnì, za co� nebyla
ani vyvedena, co� ji� samo o sobì svìdèí
o velikosti... Po posledním zvolení prezidentem
odvìtil na otázku novináøù, co by øekl na to, �e
byl zvolen o jeden hlas, kdy� byl na dobu volby
zatèen opozièní poslanec PhDr. Miroslav Sládek
pan staronový prezident takto: �Byl jsem zvolen
legálnì a dal�ích pìt let budu prezidentem�. I to
je svìdectvím neochvìjného, cílevìdomého
ducha. Také se ozývají pamìtníci náv�tìvy pana
prezidenta v panelovém domì na Ji�ním mìstì,
kdy prohlásil panelové byty za králikárny, které
komunisti nastavìli pro obèany. Po dal�ích
dvaceti letech se díky politice pøátel pana
prezidenta králikárny pøemìnily na milionové
apartmány, na jejich� koupi se musí lidé
zadlu�ovat u bank na celá desetiletí, i kdy� to
jsou pøesnì tyté� byty, jen o dvacet let star�í.

/pokraèování na dal�í stranì/



Ve sdìlovacích prostøedcích, vlastnìny
cizím kapitálem, èi zájmovými skupinami
probìhla kritika parlamentních voleb v Rusku,
�e tyto volby provázely machinace a volby byly
ovlivnìny provládními médií v Rusku. Proto si
dovolíme pøipomenout chronologický prùbìh
nejen parlamentních voleb u nás po roce 1989.

Ji� první parlamentní volby zaèaly aférou,
kdy� byl kandidát za lidovce oznaèen spolu-
pracovníkem StB, a to v dobì, kdy dle volebního
zákona je ji� zakázáno provádìt volební aktivity.
Tomuto kandidátovi do dne�ního dne nebyla
prokázána spolupráce s StB a Lidová strana
utrpìla znaèné ztráty ve volebním výsledku.

V dal�ích parlamentních volbách, se jedna
strana, vedená fale�ným doktorem práv po
vyhlá�ení prvních volebních výsledkù nedostala
pøes hranici 5 %, ale a� po urèité èasové
prodlevì bylo oznámeno, �e tato strana docílila
výsledku 5,01 %. Po tìchto volbách následovaly
pøedèasné volby (v roce 1998), kdy dvì
parlamentní strany mìly shodný poèet hlasù,
a to dokonce ve 3 okresech. Obì strany se
nedostaly do parlamentu, �e by chyba v poèítání
nebo nastavením programu? Kromì toho
v nìkolika volebních místnostech byly poru�eny
plomby (peèetì) volebních uren, ale samo-
zøejmì se nic nevy�etøilo.

Ov�em nejvìt�í paradox je vznik nové strany,
kdy necelý den po zalo�ení nám v�echna média
oznamují, �e tato strana má pøes 10 % volebních
preferencí a dostává se do parlamentu. Po
tìchto volbách vzniká tzv. opozièní smlouva, co�
je jeden z nejvìt�ích podvodù na volièe.

Tyto dvì strany se rozhodly zmìnit volební
zákon, který by jim vyhovoval, ale pøes protesty
obèanù, prezidenta a skuteèných opozièních
poslancù byl pozmìnìn èi zru�en Ústavním
soudem, co� se projevilo v dal�ích volbách tak,
�e strana a kandidát i pøes hranici zisku 9 % se
nedostal do parlamentu, co� odporuje pomìr-

Svìtovost zesnulého pana prezidenta se
projevila té� výzvami k bombardování Bìle-
hradu. Pøitom jediný kdo se v roce 1968 z tzv.
socialistického tábora postavil proti okupaci
Èeskoslovenska vojsky Var�avské smlouvy, byl
Jugoslávský prezident, Srb Tito!  Patrnì z tìchto
pøíèin nedali puntièkáøi ve Stockholmu Nobelovu
cenu míru na�emu panu prezidentovi, i kdy� ho
navrhovaly ctihodné èeské osobnosti.

Bylo to v únoru 1991, kdy na poslanecký
návrh, aby byli od�kodnìni politiètí vìzni,
odpovìdìl tehdej�í premiér ÈR a osobní pøítel
pana prezidenta Havla, JUDr. Petr  Pitthart: �Tato
vláda nevìzní a nikdy nevìznila politické vìznì,
tato vláda nemá vùèi nim �ádné povinnosti.�
Byla to pøitom jeho vláda, která vyplácela �est
mìsícù plný plat pøíslu�níkùm StB, postaveným

mimo slu�bu, kteøí politické vìznì zatýkali
a mnohdy trápili a pronásledovali jejich rodiny,
a jejich� plné dvì tøetiny pak pøijal Tomá�
Hradílek, ministr vnitra, za jeho vlády zpìt do
slu�ebního pomìru u MV ÈR jako �provìøené�.
Jedná se o tou� osobu, Tomá�e Hradílka, kte-
rého osvobodil soudce do�ivotnì jmenovaný
panem prezidentem ve vìci nactiutrhání panu
Huèínovi. Je toho hodnì, co zlí jazykové vytýkají
panu prezidentovi Havlovi. Nelze v�ak pominout
jeho velikost, v�dy� mu za jeho �ivota postavili
sochu v divadle, co� nepotkalo ani Homéra nebo
Shakespeara. Nìkdej�ího Haitského prezidenta
�papá� Duvaliera oslovovali �Mùj dobrodinèe�,
nebo� pøijal titul Dobrodinec vlasti. Myslím, �e
tento titul si zaslou�í i pan prezident Havel
a oèekávám, �e mu jej zodpovìdné osoby
navrhnou a parlament odsouhlasí.

Budi�, ka�dý národ potøebuje své hrdiny,
a kdy� je nemá, tak si je vyrobí i pøijetím zákona.
Tedy, kdy� se pan Havel tolik zaslou�il o to, �e
vùbec existujeme a máme svùj svobodný stát,
zdá se mi pojmenovat po nìm jedno leti�tì
hodnì málo. Co takhle pojmenovat celý stát,
znìlo by to pak Havlovsko podobnì jako tøeba
Rakousko. Nebo pøejmenovat hlavní mìsto na
Havlov. To u� by bylo opravdu nìco. Stojí to
opravdu za úvahu.

Jiøí Poledno, Mgr. Václav Komárek,
DSSS Ostrava

dokonèení

nému demokratickému zastoupení, kdy jsou
znevýhodnìny men�í strany.

No a co se týèe posledních parlamentních
voleb, tìsnì pøed volbami se objeví Kubiceho
zpráva, která ovlivní výsledky voleb, ale i pøesto
vítìzná strana nemá mo�nost sestavit vládu.

Nyní se vrátíme k volbì prezidenta. Ten první
nám slíbil, �e nás dovede k prvním demo-
kratickým volbám. Asi to demokratické volby
nebyly, kdy� vládl ètyøi volební období (prezident
ÈSSR, ÈSFR a dvakrát ÈR). A dokonce, aby byl
zvolen, tak musel zavøít poslance, který se tak
voleb prezidenta nemohl zúèastnit a byl zvolen
právì jeho �hlasem�.

Takté� i ná� druhý prezident byl zvolen na
toaletách, a to pomocí igelitek.

Co øíkáte na pøedposlední komunální volby,
kdy dochází ke stìhování národa - volièù a do
volebních zastupitelstev se dostali lidé, které
obèané dotèených obcí ani neznali. Je sice fakt,
�e se v posledních komunálních volbách alespoò
v nìkterých obcích volby opakovaly, a to
z dùvodù známých, tj. stìhování volièù, ale
kromì toho byly zji�tìny i platby za hlasy, ale
opìt se nic nevy�etøilo a nikdo nebyl potrestán.

V�imnìme si, kdy dochází k této sdìlovací
hysterii. Je to èasování na náv�tìvu ruského
prezidenta, který nám dal velkolepou nabídku
na dostavbu dvou blokù jaderné elektrárny
Temelín a dal�í nabídky zakázek a offsetù za
desítky miliard, vèetnì podepsaných smluv
v hodnotì 19 miliard Kè. Ano, ve høe jsou
miliardy. Pøipomeòme si, �e �ádný stát, a to
USA, Francie, �védsko a dal�í nikdy nesplnily,
co slíbily - viz Tatra, Temelín, Gripeny, Tamara,
Pandury, L159 apod. v rámci zakázek co dostali,
ale byl to ruský prezident, který umo�nil na�im
podnikatelským subjektùm uzavøít kontrakty za
desítky miliard.

Proto se divíme p. Kalouskovi, který øíká,
�e chceme být souèástí Evropy, nikoliv vlajkovou
lodí Ruska, a �e chce zpátky do Evropy. Zøejmì

zemìpis mu nic neøíká, proto�e Evropa zaèíná
v Portugalsku (Gibraltarský prùliv) a konèí
hranicí na východì, tj. pohoøí a øeka Ural, Kas-
pické moøe a dal�í øeka Emba (jsou ji� udávány
dvì øeky). Kdy� si jako ministr financí neuvì-
domuje, �e Rusko je dodnes velmocí s obrov-
ským nerostným bohatstvím a zásobami plynu
a ropy, které na�e republika potøebuje. Zajímavé
je, �e Nìmci to ví a rozvíjí ekonomické i politické
vazby s Ruskem. Nato opìt chceme opakovat
chyby, kdy jsme opustili ruské trhy a konkurence
tam ihned zaplnila na�e místo.

Díky provázanosti exportu do Evropské unie
jdeme nyní ke dnu s EU. Jestli si nìkdo myslí,
�e bereme peníze z EU zadarmo, tak je zøejmì
èlovìk mdlého rozumu - slu�nì øeèeno. Tyto
vlo�ené peníze musíme dostat zpìt, jinak je
dostanou jiní a my �utøeme hubu�. To nemlu-
víme o tom, co nás stojí europoslanci se svými
asistenty a znaèným poètem na�ich úøedníkù
v Bruselu, vèetnì diet, cestovného a budoucích
dùchodcù.

Proto navrhujeme øe�ení, a to místo pùjèek
stavìt jaderné a geotermální elektrárny, umo�nit
obèanùm zakládat výrobní èi spotøební dru�stva
vèetnì produkce na�ich potravin, uzavøít mírový
pakt s Ruskem i jako jediného èlena NATO
o pomoci v pøípadì napadení, zøídit rusko-èeské
konsorcium atd.! Dále nepodporovat zlodìjinu
bank - kolik penìz z úètù na�ich dceøiných bank
je pøevedeno do matek, které mají sídlo v Nì-
mecku, Rakousku, Belgii èi ve Francii a ty slou�í
k pokrytí manka (dluhù) v tìchto státech.

Ka�dý zodpovìdný politik pøi na�í zadlu-
�enosti by mìl být pro referendum, a to v pùjèce
90 miliard Kè pro MMF, èi uva�ovat o vrácení
�církevního majetku�, kdy vycházíme z patentu,
který vydal císaø Josef II., a to 29. 11. 1781,
a zákona o pozemkové reformì ze dne 16. 4.
1919. A ne zadlu�ovat je�tì více stát i pøes právní
stanovisko Karlovy univerzity na církevní resti-
tuce s tím, �e tento majetek byl propùjèen církvi
státem.

Bìhem evropské integrace se na�e zemì
ochromuje - jsme závislí na dovozu, stáváme
se otroky systému a dopadneme stejnì jako
v�dy v minulosti, ale stále nejsme pouèeni.
Evropa je stále více zadlu�ená, roste
nezamìstnanost a zde je mo�no sni�ovat dluh,
ale i nezamìstnanost, i získat dal�í zakázky pro
plánované bloky v Rusku, ale i jinde.

Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová,
DSSS Ostrava

Volby v Rusku a u nás
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Sociální sféra by mìla patøit mezi základní priority, nebo� se jedná
o èlovìka - obèana a lidský �ivot, který musí mít prioritu nejvy��í ze
strany státu. Ov�em na�i politici, kteøí dohnali k sebevra�dì ze
zoufalství tisíce lidí, a to pod pojmem �nevyhnutelné ekonomické
reformy� dìlají, �e se jich to netýká s odvoláním, �e obèan se má sám
o sebe postarat.

Dne�ní realita je velmi krutá a bezcitná, ve které si 1-2 % jedincù
svùj blahobyt zabezpeèila na úkor ne�tìstí a utrpení vìt�iny. A právì
jejich hlasy se dostali do vysoké politiky. Tato vìt�ina po�kozených èi
vìdomì okrádaných se nedoká�e úèinnì bránit, proto�e média, policie,
soudy jsou na stranì onìch 1-2 %, kteøí si nástroj propagandy
podmanili vèetnì tøech pilíøù státní moci (moc zákonná, výkonná,
soudní). Zatímco oni rozkrádali, devastovali, ale následky pøenesli na
obèana, tzn. zdra�ování a sni�ování �ivotní úrovnì, aby z lidí vytáhli
to, co sami nakradli.

V podstatì se jedná o novou formu fa�ismu, extremismu, psycho-
patismu. Svobodu obèana potlaèují politici a finanèní skupiny pøes
zákony, které si za tímto úèelem pøipravili a uzákonili. Chrání zvíøata,
rostliny, �ivoèichy nad hodnoty �nechránìného� èlovìka, o kterých
veøejnì mluví na námìstích pøedseda DSSS Bc. Tomá� Vandas. Co
pro�ívají lidé, které ekonomické reformy dohnali k tomu, aby si sáhli
na �ivot ze zoufalství a beznadìje.

Proto musí být povinností DSSS, pakli�e získá dostatek hlasù
a uspìje ve volbách do zastupitelstev èi parlamentu, udìlat v�e pro
to, aby se zabránilo rozkrádání rozpoètu a na�ich daní. Tyto peníze se
musí pou�ít do sociální sféry. Je nemyslitelné, aby dùchodci, kteøí
tuto republiku vybudovali, byli v úloze �ebrákù a nepotøebných lidí,
a aby se stáøí a nemoc pova�ovalo za zloèin. Jejich zoufalství
a beznadìj by mìla být výzvou pro mlad�í a støední generaci.

Právì solidarita a síla obèanù musí donutit zloèince, aby mìli strach
páchat zloèiny proti lidskosti, a aby svoji politickou moc chápali jako
slu�bu národu. Musíme se bránit proti tomu, aby státní moc vìdomì

bránila na�im �enám rodit dìti nevytváøením ekonomických podmínek
v protikladu s tím, �e vìdomì podporuje nekontrolovatelné zvy�ování
poètu na�ich nepøizpùsobivých obèanù, kdy� se v této komunitì
podporuje incest èi mateøství mladistvých matek a výsledkem je
narození retardovaných èi jinak posti�ených dìtí, které jsou pak dány
na starost státu. Dle trestního zákona se jedná o trestný èin, za který
u nás nebyl nikdo odsouzen, proto�e mají svá pravidla...

Na�e ústava nemù�e být cár papíru. Viníci, kteøí po�kodili a okradli
ná� stát (národ), musí být potrestáni vèetnì úhrady �kody, kterou
zpùsobili.

Proto øímské pøísloví �rozdìl a panuj�, tj. rozdìlení obèanù do
rùzných sociálních skupin (dùchodci, nezamìstnaní, invalidní,
bezdomovci, mladé rodiny, samo�ivitelky, odbory, uèitelé, lékaøi,
�ivnostníci, úøedníci apod.) za úèelem ovládnutí nemá v tomto národì
co dìlat. Na�im úkolem je obèany sjednocovat a vést k vlastenectví
(které se dnes nenosí), a ne rozdìlovat.

To je cíl i jedna èást sociálního programu DSSS.
Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová, DSSS Ostrava

Realita prostého obèana


