Èeské firmy krachují. Krutá pøedpovìï:
(20% do konce roku 2013)

Kdo by si pomyslel na konci minulého tisíciletí, e èeské
gigantické firmy budou krachovat. Firmy spojené s opravdovým
èestvím a národním bohatstvím. Podniky, které zamìstnávali tisíce
a tisíce lidí a pøedstavovali alternativu pro ty, kteøí nechtìli pouívat
nekvalitní vìci z Asie. Po odìvním konglomerátu OP Prostìjov padla
teï i Hlinská ETA vyrábìjící elektro veho druhu, kvalitní ETA
vysavaèe nebudou ji naimi vìrnými pomocníky. Oproti OP
Prostìjovu se moná znaèka ETA zachová, ale u nebude Èeská.
Cestu do pekel by v blízké budoucnosti mohl zaít i podnik, který
proslavil Èeskou republiku po celém svìtì. Ptáte se jaký? BAA!
Bohuel! Tato firma prosperovala více jak tøiètvrtì století. Dùvodem
bylo jednoduché mìøítko - prùmìrné boty za podprùmìrnou cenu.
Kvalita byla zachována, ale cena je nadprùmìrná. patná cenová
kalkulace je ostatnì jedním z nejèastìjích dùvodù krachování
malých i obrovských firem. Dalím faktorem, který je schopnì skryt,
je patná úroveò marketingových øeditelù v ÈR. V cizinì je ji bìný
titul MBA u takovýchto manaerù. Tento zaruèuje, e vìdí jak správnì
vést napøíklad toto oddìlení. Samozøejmì naim firmám nepøidá
na ivotaschopnosti ani nae vláda a svìtová ekonomická krize,
lidé se bojí utrácet, kvùli hrozbì ztráty zamìstnání. Po tìchto
gigantech v ÈR nejvíce krachují malé obchody, restaurace, pily.
A kupodivu se krachu blíí i èeské vìznice, které øeí problém
jak vyjít s malými rozpoèty. Ve vìtinì èeských vìznic se muselo
pøijít s drastickými opatøeními. Vedle v dnení dobì bìného osekání
investic vypnuli øeditelé trestancùm elektrický proud i teplou vodu.
Sprchovat se mohou vìzni jen jednou týdnì na tøi minuty, vodu na

zalití kávy fasují jen v urèenou hodinu a sníila se i frekvence praní
odìvù. Skonèili doèasnì i programy, které mají odsouzené pøipravit
na návrat do spoleènosti. Sníili se prostøedky na prevenci
kriminality, ruí se aktivity, které vyadují nákup materiálù
a pomùcek. Hrozí, e za rok nebudou mít ani na jídlo pro trestance!
Co s námi pak bude? Pustí kriminálníky na svobodu? Nebo je
nechají zemøít hladem? Propustí jetì více bachaøù, kteøí pak budou
chybìt pøi haení vìzeòské vzpoury? Jak to mohli nechat zajít tak
daleko? Nejhùøe je na tom praská vìznice Pankrác, Plzeò-Bory
a Svìtlá nad Sázavou.
Miloslav Wolf, DiS.

Martin Maxa opìt sází na patné konì.

Martin Maxa zpìvák, kytarista a skladatel
koncertující v minulosti i na veøejných
mítincích KSÈM se rozhodl kandidovat do
senátu ÈR za politickou stranu Vìci Veøejné
(Kefty veøejné). Údajnì tak uèinil z dùvodu
 e je stejnì jako vichni lidé tady v této
zemi zhnusen souèasnou politickou situací
a není naden ze svìta, do kterého mu
vyrùstají dìti.
Osobnì proti panu Maxovi nic nemám

a jeho hudba se mi líbí, ale zaráí mì fakt,
e si ke své kandidatuøe vybral právì tuto
lobbistickou stranu, která je snad u od
svého poèátku ve vládì spojovaná s celou
øadou korupèních skandálù.
Hold jeho píseò s názvem Pomalé konì,
kde se zpívá: Já sázím na patné konì, na
pomalé konì bez dechu, i kdy nesklízím nic
ne výsmìch ... byla asi opravdu
nadèasová. Nabízí se i dalí otázka. Kolik
asi vyplatí spoleènost ABL a pan
Bárta za dalího kandidáta z øad
celebrit po jistì vynikajících zkuenostech se známým novináøem
JOINTEM?
Upøímnì si myslím, e po
volbách bude moci pan Maxa s lítostí
pøezpívat svou píseò Cest La vie 
na kondolenèní song pro celou
stranu VV s textem:

A co má být - tak jsme to my.
Kdo z vlády ven musel dnes jít.
Cest La vie - co nadìlám?
Beztak jste nás zde nemusely mít!
Je nutno doplnit, e tato populistická
strana razila pøed volbami heslo: Pryè
s politickými dinosaury a za svého relativnì
krátkého úøadování ve vládì ony politické
dinosaury snad i pøedèila v míøe pokrytectví,
korupce, skandálù a pinavých zákulisních
praktik.
Nezbývá tedy, ne popøát Martinovi
úspìnou politickou kariéru, která ho jistì
obohatí minimálnì v rovinì záitkù
a zkueností s vysokou politikou. Pro nás
ostatní, kteøí jsme rovnì zhnusení
pomìry v naí zemi a zároveò nechceme
donekoneèna podporovat vylhané marketingové projekty, zùstává DSSS jasnou
volbou.
Pavel Szúdár, pøedseda DM Praha

Praská DSSS se pøedstavuje

Dìlnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) je v souèasné
dobì jedinou národní opozièní stranou v Èeské republice. Ná
program stojí na tøech základních pilíøích. Na mylenkách
národních, sociálních a konzervativních.
Praskou krajskou organizaci DSSS tvoøí lidé, kteøí si myslí, e
je v naem státì mnoho vìcí, které je potøeba zmìnit a toho lze
dosáhnout jen soustavnou a postupnou politickou prací. Vìøíme,
e existují vìci, za které stojí bojovat.
Nejsme spokojení s tím, jak nae hlavní mìsto upadá. Praha se
stále více stává Ukrajinsko/Ruskou periférií. Nezøídka se tak stává,
e se èlovìk ani v bìných obchodech nedomluví èesky.
Václavské námìstí, které by mìlo slouit jako chlouba Prahy
a výkladní skøíò pro cizince je okupováno Africkými azylanty, kteøí
zde nabízejí drogy a prostituci. Centrem se potloukají tlupy
narkomanù a bezdomovcù a Policie ÈR místo toho, aby øeila
skuteènou kriminalitu, radìji rozdává botièky a buzeruje mladé lidi
za cigaretu marihuany. Firmy zneuívají tzv. Ekonomickou krizi
jako biè na své zamìstnance, kteøí pro nì nejsou nièím víc, ne

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 nekontrolovatelným 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.

snadno odepsatelnou polokou. Z pøístupu firem vùèi svým lidem
se vytratila jakákoli úcta a díky asociálnímu zákoníku práce èasto
zamìstnání pøipomíná spíe trest, ne smysluplnou èinnost.
Dìti na kolách nejsou vedeny k hodnotám, jako je úcta, hrdost
a láska k vlasti. Nelze se jim divit, e èasto trpí pocity deziluze
a nevidí pøed sebou ádnou perspektivu a smysl ivota. Nai nejlepí
lidé poté rozèarovaní odcházejí do ciziny a místo nich se k nám valí
jen zástupy nevzdìlaných imigrantù z východu a tøetího svìta.
Mladí lidé nemají ádné sociální jistoty a bojí se u jen
z ekonomického hlediska zakládat si rodiny. Take vysokou
porodnost udruje pouze jedna skupina obyvatel, která pøíli
nemyslí na budoucnost a pro kterou se vdy nové byty a sociální
dávky najdou.
Starí lidé èasto nemají monost doít v dùstojných podmínkách
a jsou prakticky nuceni pracovat a do své smrti, jen aby zaplatili
základní vìci, jako jsou bydlení, jídlo a léky.
Praha tak namísto hrdé Evropské metropole zaèíná pøipomínat
multikulturní vìzení, ve kterém trpí pouze pùvodní obyvatelé. Je
na nás, abychom se spoleènì pokusili
o zmìnu a od toho tu je DSSS.

Ladislav Budz,

èlen pøedsednictva DSSS Praha

Ladislav Budz se narodil se 19. ledna
1976 v Pardubicích. Absolvent Konzervatoøe Jaroslava Jeka v Praze.
Zakladatel a frontman rockové kapely
Squad96, v roce 1995-96 pùsobil také
jako zpìvák a kytarista ve skupinì S.P.S. V hudební brani je také
známý pod pøezdívkou Lobo. Nìkolik let se ivil ochranou osob
a majetku, zejména v praských luxusních hotelech.
V souèasné dobì pracuje jako recepèní v jednom nejmenovaném
ètyøhvìzdièkovém hotelu v centru Prahy. Ladislav Budz byl
v minulosti èlenem Národního sjednocení (NSJ). Od kvìtna 2008
byl èlenem Dìlnické strany do jejího rozputìní NSS.
V souèasné dobì je èlenem Republikového snìmu Dìlnické
strany sociální spravedlnosti (RS DSSS). K jeho koníèkùm mimo
politickou práci patøí zejména hudba, malování, vaøení, èetba,
pìstování vinné révy, bojové sporty a støelba.
Vedení KO DSSS Praha

Exekutorské nájezdy po chystaném zákonì
o sniování odmìn se vrhnou jen na velké ryby

Èeský internet se hemí podnikatelskými subjekty nabízející
exekutorské sluby. Roènì se provede 750 000 exekucí, 41% lidí
ji nìkdy exekuci zaili. Aby ne kdy to tu øídí pan Miroslav Kalousek.
Je to jedna z mála vìcí, v kterých jsme nejlepí na svìtì. Vydìlávat
na drancování bytù a domù lidí, kteøí se dopustili i tøeba jen malého
dluhu o kterém tøeba ani nevìdìli, nebo jen obyèejnì zapomnìli,
vyaduje silný aludek. V souèasné dobì se projednává zákon, který
by nahrával dluníkùm. Exekutorùm by se mìla sníit odmìna cca
o 20-50% podle situace dluníka a výe dluhu. Exekutoøi se brání
zuby nehty. A dost moná oprávnìnì. Mùe dojít k situaci, kdy se
èástky do 10 000 pøestanou vymáhat, protoe nebudou pro
exekutorské firmy rentabilní. Tudí banky, telefonní operátoøi,
pojiovny, dopravní podniky atd. nebudou mít jak vymoci pár tisíc,
protoe soudní cestou se jim to nevyplatí a exekutoøi to dìlat
nebudou. Co bude následovat? Malých dluníkù je pøeváná vìtina,
tìch co dluí desítky èi stovky tisíc tolik není. Tyto významné
instituce tedy pøijdou o spoustu penìz. Jak to budou kompenzovat?
Na nás spoøádaných lidech, kteøí ve
vèas platíme. Pokud tento zákon zaène
platit v nezmìnìné formì, bude to mít
jistì dopad na ceny výrobkù a hlavnì
slueb, které ji teï jsou jedny
z nejdraích v Evropì. Uvidíme, zda
tento zákon bude spása èi zkáza.
Miloslav Wolf, DiS.

Z Programu DSSS
Dìlnická strana poaduje znovuobnovení svrchovanosti Èeské
republiky. Odmítáme pøenáení pravomocí do nadnárodního
bruselského centra, èím dochází ke ztrátì suverenity naí republiky.
Rovnì odmítáme stále se prohlubující federalizaci Evropy,
vytvoøení jednotné evropské vlády a funkci evropského prezidenta.
Preferujeme spolupráci mezi národy na rovnocenné, vzájemné bázi,
nikoliv na podøízenosti diktátu ekonomicky silnìjích státù, jako je
tomu v souèasné Evropské unii. Pokud by dolo k vytvoøení
jednotného evropského státu, v takovém pøípadì poadujeme
vypsání referenda s moností vyjádøit se k pøípadnému vystoupení
z EU. Odmítáme pøijetí jednotné evropské mìny eura.
Vystoupení z vojenských struktur NATO. Èeská armáda musí být
plnì profesionální, v dostateèném poètu a modernì vyzbrojená
Reforma ústavních institucí. Poadschopná obrany republiky. Poadujeme
okamité staení èeských vojákù ze vech ujeme zavedení jednokomorového parlazahranièních misí NATO, èím se zamezí mentu o poètu dvou set poslancù, zruení
obrovskému plýtvání finanèních prostøedkù imunity vyjma politické èinnosti. Senát
ze stání pokladny. Vzhledem k naí pohnuté povaujeme vzhledem k jeho pravomocím
historii je tøeba spoléhat se sami na sebe za zbyteèný a neefektivní. Prosazujeme
a nebýt odkázáni na rozhodnutí velmocí. To sníení hranice pro vstup do parlamentu pro
souvisí i s naí snahou dosáhnout státní politické strany na tøi procenta, nebo tím
a politickou neutralitu Èeské republiky dojde k vìtí demokratizaci spoleènosti,
a usilovat o uznání tohoto stavu u vech oivení politické scény a odbourání
zakonzervovaného stavu zpùsobujícího
relevantních velmocí svìta.
stagnaci v politické sféøe.
Vypovìdìt ilegální pøistìhovalce.
Zruení státních dotací pro politické
Nepøejeme si zemi plnou imigrantù, pøi- strany za mandáty poslancù a senátorù.
stìhovalcù ze státù bývalého Sovìtského Státní pøíspìvek politické stranì bude
svazu, Balkánu, Asie, Dálného východu vyplácen pouze jednorázovì za hlasy ve
apod. Politický azyl èi povolení k pobytu by volbách pøi dosaení hranice 1 % a roènì
mìla dostat pouze osoba splòující morální pøi dosaení volební hranice 3 %. Souèasný
kvality a odborné znalosti, u ní je pøed- systém odmìòování za získané mandáty
poklad, e se pøizpùsobí národním tradicím poslancù a senátorù je vzhledem k naí
a zvykùm obèanù Èeské republiky, a je zde ekonomické situaci pøíli tìdrý; obèané ze
záruka plné asimilace do vìtinové spo- svých kapes hradí i èinnost tìch politických
stran, které vùbec nevolili.
leènosti.

Rasové napìtí ve Varnsdorfu
(a nejen tam) stále stoupá

Místní spoøádaní obèané nebudou mít
klid asi nikdy. Existuje legenda stará 700
let, která hovoøí o tom, jak vznikl název
Varnsdorf. Podle ní jistý Wernar varoval
(nìmecky warnen = varovat) pocestné pøed
loupeníky, kteøí øádili v okolí Varnsdorfu.
Nejinak je tomu i dnes. Zdejí obyvatelé
získali jetì vìtí zá vùèi nepøizpùsobivým
po smrti napadené eny na silvestra. Policie
to neøeí, politici pouze slibují, ale ádné
kroky k vyøeení téhle situace se nekonají.
V dobì kdy násilí, mnohdy velmi brutální,
krádee a veobecné nedodrování zákonù
je na nesnesitelné úrovni, policie sniuje

poèet pochùzkáøù. Policisté, kteøí jsou
v nedostateèném poètu a jetì nedostateènì finanènì motivováni si do
inkriminovaných sídli ani netroufnou.
Po setmìní pøestávají platit vekeré
zákony a pøichází kadodenní apokalypsa, páchají se tam neskuteèná
zvìrstva, co v zimì je celkem limitující,
kdy je tma od 17 hodin. Lidé musejí
chodit ozbrojeni a ve skupinkách tøeba
jen do veèerky pro základní potraviny. Tato
katastrofální neøeená situace podle
mnohých odborníkù na tuto problematiku
i podle zdejího obyvatelstva povede
k obèanské válce. Na jedné stranì bude stát
prostý spoøádaný lid a na druhé stranì
cikáni bránìni sdruením Antifa a podobnými zfetovanými mozky. Jeden z tìchto
aktivistù po smrti výe zmiòované eny
tvrdil, e ena zemøela nezávisle na brutálním útoku. Takovéto výroky by mìli být
stejnì tak potrestány jako samotní útoèníci.
Miloslav Wolf, dis.

Zavedení odvolacího práva volièù vùèi
poslancùm, tzv. imperativní mandát.
Poslanec je zodpovìdný svým volièùm
a politické stranì, která ho nominovala na
volební kandidátku po celé volební období.
Pokud pøestane poslanec prosazovat
volební program, díky nìmu byl do funkce
zvolen, politická strana má právo zbavit jej
poslaneckého mandátu a nominovat na jeho
místo náhradníka. Rovnì poadujeme
zruení doivotní funkce soudce vech
stupòù soudù; pokud se prokáe jeho
nekompetentnost nebo závané pochybení
v jeho rozhodnutí, a to i v minulosti - bude
odvolán.
Prosazujeme pøímou volbu prezidenta
republiky; rovnì i pøímou volbu starostù
mìst a obcí. Jsme rozhodnì i pro úpravu
volebního systému tak, aby lépe odpovídal
poadavkùm doby. Poadujeme zøízení
Ústavního zákona o referendu jak na
celostátní, tak i na obecní úrovni.
ádáme daleko vìtí samostatnost mìst
a obcí v právní, ale i daòové oblasti. Pokud
vyhláky jejich zastupitelstev nejsou v rozporu s vojensko-bezpeènostní politikou
státu nebo obecnými mravy a morálkou,
mají mít platnost zákona v dané obci a ádný
soud je nemùe zruit.
Poadujeme zøízení zemských hranic
Moravy a Slezska, nebo jejich souèasná
absence není v souladu s Ústavou ÈR, jako
i s Velkým státním znakem ÈR. Morava
i Slezsko byly vdy nedílnou souèástí Zemí
koruny èeské a v jeho rámci se zemì jasnì
identifikovaly svými historickými územními
hranicemi. Z tohoto dùvodu je vyznaèení
geografických hranic historických zemí
vzhledem k jejich kulturní a historické
identitì nutností. Èeská republika ovem
zùstává unitárním státem.
Pøehodnotíme i pomoc èeského státu tzv.
tøetímu svìtu; nejsme tak bohatí, abychom
mohli kdekomu pomáhat. Jsme si dobøe
vìdomi, e problémy rozvojových zemí jsou
jejich vnitøní záleitostí a e témìø vekerá
zahranièní pomoc se k prostým obèanùm
nedostane, nebo konèí v kapsách a na
bankovních úètech vedoucích pøedstavitelù
tìchto zemí èi rùzných kmenových
náèelníkù, kteøí pak nakupují zbranì na
likvidaci své pøípadné opozice.
Dìlnická strana sociální spravedlnosti
(DSSS)

Rozhovor s aktivistou AN severovýchod

l Jste èlenem hnutí Autonomní
nacionalisté. Co bylo impulsem pro vae
zapojení do èinnosti AN?

Hned pro zaèátek bych rád podotkl, e
Autonomní nacionalisté (dále jen AN)
nemají ádné pevné èlenství, tudí se za AN
mùe povaovat de facto kadý, kdo sdílí
stejné názory, postoje a chce být nìjakým
zpùsobem aktivní v propagaci naich
mylenek.
Co bylo osobnì mým impulsem? Moná to
bude znít primitivnì, ale první zkuenosti
s cikánskou meninou. Jeliko jsem jako
malý bydlel s rodinou ve ètvrti, kde jsme
byli v podstatì slabou meninou, konflikty
byly takøka kadý den. Ve mnì to vøelo, ale
nemohl jsem to nìjak moc ventilovat. Proto
jsem se zaèal zajímat tehdy o subkulturu
skinhead a skrz toho jsem se dostal a k pronárodnì orientované mládei. Na AN mì
tehdy zaujala jejich rétorika, vystupování
a image. Snail jsem se nìjakým zpùsobem
spojit s dalími mladými lidmi ze svého okolí
a po nìjakém èase jsme zformovali i první
regionální organizovanou autonomní skupinu. Tehdy jetì ne pøímo AN, ale stála
na stejném základu.

l AN jsou orientováni zejména na
mláde. Co je hlavní náplní èinnosti?

Èinnost AN je hodnì rùznorodá a tak si mùe
kadý v podstatì vybrat, jakým zpùsobem
ten dotyèný mùe nejlépe oslovit své okolí
a tím propagovat nae názory. Nìkdo rád
operuje v ulicích (lepení letáku, nálepek),
nìkdo radìji komunikuje s lidmi, nìkdo je
na ekologii, jiní zase rádi pomáhají
potøebným (podpora psích útulkù, sociálnì
slabím rodinám...) Kadý, kdo chce být
aktivní, si své uplatnìní urèitì najde.

pevné èlenství, proto je tìké pøesnì
charakterizovat èlenskou základnu. Je vítán
kadý, kdo nesouhlasí se stávajícím systémem a komu není lhostejný osud naeho
národa a celé Evropy. Nesoudíme lidi podle
vizáe, ale podle jejich charakteru. Nejsme
ádnou subkulturní skupinou.

l V èem je podle Vás pøínos mládenických organizací pro politické strany?

Obrovský. Výchova mládee je nesmírnì
dùleitá. Je potøeba pøipravit mladé lidi
a hlavnì je nasmìrovat tím správným
smìrem. Pak je na nich, jakou cestu si zvolí.
Zda vstoupit do politiky, èi stranu
podporovat jinak. Mladí lidé v politice jsou
vdy oivením a jejich názory a pøipomínky
by se mìly brát na zøetel. Mláde je
budoucnost naeho národa!

l AN jsou vnímáni jako souèást krajnì

pravicového spektra. Jaký je Vá názor
na takový pøímìr a na nálepku neonacistù?

Dìlení na levici a pravici je takový pøeitek.
Toto dìlení v zásadì neuznáváme, a proto
se nepøikláníme na ádnou stranu. Kdybychom to brali do detailù, tak souèasná
pravice je silnì pro-kapitalistická a my se
netajíme svým odporem vùèi kapitalismu,
na druhou stranu pod levicí si lidé pøedstaví
komunisty, tak podle tohoto dìlení jsme asi
zlatý støed.
Systém se brání ze vech sil, tudí mu
nezbývá nic jiného, ne oznaèovat nepohodlné lidi za neonacisty. Lidé si pod tímto
pojmem pøedstaví ty nejhrùznìjí vìci a to
systém moc dobøe ví. Pokud by se lidé
pøestali bát neonacismu, vymysleli by si
urèitì zase jinou nálepku...

l Jak vùbec hodnotíte dnení mláde, její priority
a hodnoty?
Dnení mláde je
vesmìs obrazem
souèasného systému. Pojmy jako
tradice, rodina
jsou jim ji vìtinou cizí. Nemùeme hledat
chybu pøímo v mladých lidech, ale spí
v jejich výchovì a vlivu okolí. Kdysi bylo
normální po 20. roku ivota zaloit rodinu,
dnes? Jsou dùleitìjí vìci, tøeba diskotéky,
drogy, alkohol apod. Kdy u i z tohoto
vyrostou, je na øadì kariéra. Rodina a na
posledním místì. Je smutné, jak nás dokázal
kapitalismus a konzum zkazit. Proto právì
AN zamìøují svou propagaci na mladé lidi,
aby jim ukázali i jiné hodnoty, jinou cestu
a jiný smysl ivota. Nai pøedkové za nás ve
válkách, bitvách pokládali ivoty, bojujme
i my za budoucnost naich potomkù!
l Kdo je Vaím politickým vzorem
a kdo ovlivnil Vae názory a mylenky?

Politický vzor pøímo nemám. Nechci jen
slepì nìkoho kopírovat a následovat. Své
názory a postoje si musíme kadý utvoøit
sám a snait se být jedineèní. Z historie
nesmíme vycházet, ale musíme se z ní
pouèit. Ná boj není zdaleka prohraný. To,
e jsme pronásledováni a souzeni tímto
systémem nám jasnì ukazuje, e z nás mají
strach a bojí se naich mylenek. Bojí se,
e by lidé pøili na to, e je tento systém ji
pøes 20 let dennì jen obelhává a bere jim
jejich svobodu. Proto nesmíme polevit.
Ná èas urèitì pøijde!
Redakce

l Jak byste charakterizoval èlenskou
základnu AN?

Jak jsem ji avizoval výe, nemáme ádné
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