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Pomalu ale jistě si „bohužel“ zvykáme
na to, že Evropská unie na nás chrlí obrovské
množství právních předpisů, kterými se snaží
zregulovat nám každičkou část našich životů.
Některé nápady nám přijdou spíše úsměvné,
jako např. zakřivení banánů či okurek, dětské
frkačky nebo regulace záchodových mís, některé návrhy však mohou mít vliv na naše životy,
zdraví a svobody daleko fatálnější, než by se na
první pohled mohlo zdát. Takovým příkladem
může být zákaz klasických žárovek – některé typy nových žárovek jsou jedovaté a navíc vydávají nepřirozené světlo a lidé si často stěžují na
bolesti hlavy, poruchy soustředění a závratě.
Blíží se konec volebního období stávajících poslanců, za jejichž pětiletého působení
se hospodářská a sociální situace v EU zhoršila
natolik, že v rámci celé unie máme více jak 26
mil. lidí bez práce (dle oficiálních statistik, v reálu bude toto číslo vyšší), neustále roste počet
mladých lidí, kteří nenacházejí pracovní uplatnění po absolvování škol, a také lidé po padesátce se stávají jaksi nezaměstnatelnými (ačkoli věk odchodu do důchodu se neustále zvyšuje). Přes tuto situaci, v mnoha zemích naprosto zoufalou, nás soudruzi z Bruselu dennodenně zatvrzele přesvědčují, že nemáme dostatek
pracovních sil a potřebujeme nové a nové imigranty, zejména z muslimských zemí. Tito lidé
pro nás nejsou žádným intelektuálním a kulturním přínosem, ba naopak jsou z 90% neintegrovatelní do evropské společnosti, neboť jejich způsob života se diametrálně odlišuje od
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Nežijeme EUforií

toho našeho. Pak vzniká konflikt. Jedinou odpovědí, kterou dávají státy a unie původním Evropanům, pokud se začnou bránit, jsou žvásty
o růstu rasismu, neonacismu a xenofobie. To,
co by tedy měla EU a jednotlivé členské státy
řešit, neřeší. Představitelé EU i národních vlád
žijí naprosto odtrženi od problémů svých občanů a jejich názory, až na světlé výjimky je nezajímají. Oni problémy, které částečně sami způsobili, řešit neumí a nechtějí.

To, v čem jsou skutečně dobří, je vymýšlení pitomých nápadů, které lidem ztrpčují životy, okrádají je o drahocenný čas a postupem
času nenápadně a plíživě ukrajují z jejich práv
a svobod. Pojďme se na některé z nich podívat:
ESM (Evropský stabilizační mechanismus) je v podstatě ručení všech za všechny
v rámci eurozóny. Všichni do něj musí povinně
platit (ČR při přijetí eura cca 350mld. Kč), a to
kdykoli a v částce, v jaké si určí nikým nevolení byrokraté. Z něj se potom poskytuje pomoc

jednotlivým problémovým zemím, které by se
správně měly nechat zbankrotovat. To by ale
znamenalo, že společná měna byla od počátku chybným projektem, kterým také byla, neboť šlo o projekt politický, nikoli ekonomický.
Omezení přístupu k internetu. Evropská
komise předložila návrh regulace, která umožní poskytovatelům internetu účtovat si poplatky za tzv. specializované služby, které nejsou nikde definované. Pokud by tento návrh prošel,
vedlo by to k rozdělení internetu na dva pruhy,
z nichž pouze rychlý pruh by si mohly dovolit
bohaté korporace a bohatí jedinci. Poskytovatelé internetu by také mohli svým uživatelům blokovat jejich činnost na internetu, a to bez jakéhokoli soudního povolení nebo dozoru. Pokud
by tato regulace prošla, došlo by k omezením
základních práv každého občana EU, a to zejména práva na informace, práva na svobodu
projevu, myšlení, bádání a dalších základních
práv, a také k omezení inovace. Je proto třeba
zachovat neutralitu sítě a svobodný internet,
aby každý občan Unie mohl efektivně uplatňovat svá práva a svobody, a aby internet zůstal
místem rozvoje a inovace.
Semínkové nařízení neboli nařízení o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin vzbudilo oprávněné obavy napříč celou Evropou, zejména mezi drobnými pěstiteli, malozemědělci
a zahrádkáři a jejich zájmovými organizacemi.
Komise se tímto nařízením snaží nejen o omezení až likvidaci biodiverzity, ale také o likvidaci
všech malopěstitelů, na které uvaluje povinnos-

S čím jdeme do voleb?
Programové body pro volby
do evropského parlamentu

1. Praha místo Bruselu
Česká republika si musí zachovat právo na
samostatné rozhodování. Nepotřebujeme, aby
nám úředníci z Bruselu určovali, co je pro nás
správné, co smíme a co ne, jaké žárovky máme
používat, či jak máme říkat tradičním českým
výrobkům. Evropská unie dávno sešla ze své
cesty a dnes již tvoří jen nesmyslnou federaci,
jejímž hlavním účelem je prosazovat zájmy skupiny nadnárodních korporací na úkor národních
států. Naším cílem musí být rozbít zevnitř tento
nefunkční superstát a návrat do doby navzájem
spolupracujících suverénních národních států
na základě volné obchodní unie.
Prosazujeme: Referendum o vystoupení
ČR z EU. Obnovení naší suverenity a nezávislosti na nadnárodním kapitálu. Ekonomickou orientaci i na alternativní trhy mimo EU.

čelní představitelé a je jen na nás, jestli necháme dojít šílené pokusy multikulturních inženýrů tak daleko, abychom se i u nás dočkali hořících aut jako v Paříži, vraždících gangů jako
v Londýně, či statisícových muslimských čtvrtí
jako v Berlíně. Každý národ má právo na svoje
sebeurčení a identitu. Neexistuje žádný jediný
model dokonalého systému, který by byl aplikovatelný v každých podmínkách. Respektujme
cizí kultury v jejich státech a zároveň se zasazujme o zachování naší kulturní identity v ČR.
Prosazujeme: Okamžité opuštění multikulturní politiky, jejíž propagace a podpora devastuje naši zemi. Jako podmínku pro české občanství požadujeme zkoušky z českého jazyka,
historie našeho národa a zároveň dlouhodobou bezúhonnost. Podporu českých výrobků
a drobných podnikatelů, včetně založení českého řetězce domácích potravin.

2. Identita místo globalizace

3. Koruna místo eura

Náš národ je stejně jako další národy v Evropě systematicky ničen a rozpouštěn v multikulturním experimentu. Pro nadnárodní firmy
představujeme jen „levnou montérnu“ v srdci
Evropy, kde se dají za minimální mzdu vykořisťovat novodobí otroci. Obludnou politiku multikulturalismu už odsoudili mnohé státy a jejich

Společná evropská měna euro je v mnoha případech hlavní příčina špatné ekonomické stability některých dnes již fakticky krachujících států.Ve chvíli, kdy některé státy zkoumají
možnosti, jak se eura zbavit a obnovit svoji původní národní měnu, se naši vládní politici naopak snaží přijetí rozpadající se vize evropské
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měny u nás co nejvíce uspíšit.
Prosazujeme: Zachování české koruny jako naší národní měny. Lepší dozor nad ČNB, tak
abychom mohli regulovat hodnotu naší měny
podle zájmů naší země a ne podle finanční situace členů rady ČNB.

4. Práce místo přistěhovalectví
Upřednostňujeme v prvé řadě možnost
práce pro občany České republiky. Není možné zaměstnávat nekvalifikované zahraniční
pracovníky, když mnoho našich občanů nemá
dlouhodobě práci. Práce musí být právem a ne
přepychem.
Prosazujeme: Zastavení přijímání zahraničních pracovníků s nízkou kvalifikací a srovnatelné pracovní a platové podmínky v nadnárodních společnostech v rámci působnosti EU. Snížení DPH a s tím zvýšenou možnost
koupěschopnosti českých domácností. Daňové úlevy pro menší české firmy, určení minimální mzdy v rámci celé EU, aby se tak částečně zamezilo pohybu pracovních sil z jednotlivých států. Zrušení pracovních agentur, které
by mohly fungovat v rámci EU pouze jako zprostředkovatelé nabídek pracovních míst a nikoliv jako zaměstnavatelé, kdy se pracovní síla
stává zbožím.

www.dsss-praha.cz

ti registrace jimi pěstovaných semen a podávání hlášení, a de facto staví pěstování jiných než
registrovaných odrůd mimo zákon. Toto nařízení také fakticky znamená likvidaci drobných
šlechtitelských firem. Toto vše je samozřejmě
v zájmu velkých agrokorporací, které již dnes
pěstují standardní registrované odrůdy ve velkém a zvýšené nároky na administrativu si mohou dovolit.
Transatlantická dohoda o volném obchodu EU-USA (TAFTA) by měla vytvořit největší
zónu volného obchodu na světě. Má však několik velkých „ALE“. Jednání mezi představiteli USA a EU jsou tajná a již tato tajemnost budí
velké podezření. Za tuto dohodu mohutně lobují velké americké korporace z oblasti biotechnologií (GMO) a farmakologie, potravinářské giganty ad. obří skupiny okolo americké obchodní komory. Mezi největší výhrady k této smlouvě patří obavy o zamoření Evropy GM plodinami, kterými již byly zamořeny USA, ohrožení digitálních práv a odstranění některých „užitečných“ evropských regulací, které v USA již
dávno padly. Kritici se také obávají, že dojde
k postupnému uchvácení evropského prostoru velkými bezskrupulózními korporacemi, které budou prosazovat své zájmy bez ohledu na
občany, národní vlády a životní prostředí. Jednotlivé vlády činí tato dohoda odpovědnými
za uvalení jakýchkoli regulací, včetně předpisů
z oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, a umožňuje korporacím tyto vlády žalovat u soukromých tribunálů. S podobnými arbitrážemi, v nichž musela ČR vyplatit korporacím miliardy korun, máme již své bohaté zkušenosti.
Toto jsou pouze některé nejzásadnější
a nejproblémovější aktivity EU, s kterými zásadně nesouhlasíme. Proto je třeba bedlivě sledovat to, co činí námi zvolení zástupci, klást jim
otázky, žádat vysvětlení a plnění jejich předvolební slibů. Pokud své sliby neplní, je třeba je
po zásluze odměnit nezvolením. V nadcházejících volbách do Evropského parlamentu půjde
o víc, než si možná mnozí myslí – půjde o budoucí podobu našeho kontinentu.
Mgr. Světlana Dvorská
vedoucí redaktorka PD

DSSS prosazuje
přímou
demokracii
DSSS chce zakotvit do právního řádu
prvky přímé demokracie. Lidé by měli mít
možnost vyjádřit svůj názor v palčivých otázkách. Chceme lidem nabídnout tuto vymoženost ve formě referend. Tato změna bude mít za následek snížení pravomocí politiků a omezení jejich negativního vlivu na národ. Požadujeme schválení Ústavního zákona
o referendu jak na celostátní, tak i na obecní
úrovni. Jako vzor nám může sloužit Švýcarsko, kde referenda pomohli vytvořit kvalitní
a harmonické fungování státu.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD
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7. listopad 2013, den kdy byl
prodán národ

www.Denik.cz: „Stát jako výhodná spořitelna pro drobné střadatele. Od včerejška tato věta
opět platí. Na 1800 pobočkách pošt a vybraných
bank začal prodej vánoční emise státních spořicích dluhopisů.“ I touto větou lákala různá média Čechy k nákupu státem vydaných „vánočních
dluhopisů“. Na první pohled je to krásná nabídka. Podpoříte svůj milovaný stát a získáte výnosné úroky s minimálním rizikem. No neberte to.

O státní dluhopisy byl mezi Čechy enormní
zájem, vždyť dvou až tří procentní úročení vkladů
za garance státu je věc, která se neodmítá. Celkem lidé naší země půjčili státu v této „Vánoční
akci“ 21 miliard korun. Spokojený byl jistě i ministr financí v demisi Jan Fischer .
Vánočnímu happyendu tak chyběl jen
šťastný konec. Ve čtvrtek 7. listopadu byl prodej těchto dluhopisů pro enormní zájem Čechů
ukončen. Je jistě jen náhodou, že v ten samý
den provedla ČNB (Česká národní banka) svoji
spornou intervenci a drasticky oslabila kurz koruny. Na tom, že je tento krok ČNB z ekonomického hlediska hloupost, která je zároveň dlouhodobě neudržitelná, se shodne většina odborní-

ků. O tom, že to přinese zásadní zdražení prakticky všech výrobků a služeb před Vánocemi se
ani nebudu rozsáhleji zmiňovat.
„Načasování intervence je přinejmenším překvapivé. Přišlo totiž okamžitě po ukončení emise vánočních dluhopisů MF. Kvůli tomu dojde, zejména u tříletých dluhopisů, prakticky k vymazání výnosu,“ upozorňuje jednatel
významného obchodníka s investičním zlatem

MPM Invest Michal Sýkora. Řekněme si to otevřeně. Naprostá většina lidí, kteří věřili slibům
státu, přijde o reálné navýšení svého vkladu.
Musíme se rovněž pozastavit nad jiným zajímavým detailem, a to motivací členů rady ČNB,
kteří hlasovali pro znehodnocení české koruny.
Tento návrh na intervenci byl v ČNB procpán dál
jen velmi těsnou většinou vedení rady, které zřejmě krátkodobě ztratilo soudnost v makroekonomických otázkách českého hospodářství, nebo
naopak zastávalo soudnost v osobních ekonomických otázkách.
Pár jistě náhodných dat:
5. listopadu podepsal pan Kellner dohodu
se Španěly o koupi O2 za 64 miliard Kč. Španělé

dali přednost danému způsobu platby zejména
kvůli dlouhodobé stabilitě české koruny.
7. listopadu devalvovala ČNB Kč o 5%.
8. listopadu proběhla směna Kellnerových
Eur na Kč, obdržel za ně o 5% více.
Věří někdo, že se jedná o náhodu? Ušetřených 3,6 miliard za O2 se dle některých zdrojů
údajně dělí v poměru 2,6 miliard pro Kellnera,
miliarda pro členy rady ČNB, kteří hlasovali pro
oslabení koruny jako jejich provize. Nic složitějšího v tom není. Další podobné kroky ČNB budou zřejmě následovat, až bude zase probíhat
podobný obchod desetiletí. Systém je v zásadě
jednoduchý. Miliardy pro pár vyvolených, chudoba pro milióny. Takže si to shrňme. ČR si půjčila od svých občanů desítky miliard korun pomocí propagandy Jana Fischera a ministerstva
financí, načež v den ukončení prodeje dluhopisů pomocí ČNB znehodnotila jakoukoli možnost
zisku pro naprostou většinu investorů. Negativní dopad na běžné střadatele, kteří danou intervencí rovněž reálně přijdou o významnou část
svých úspor, nikoho z vyvolených nezajímá. Podobným zlodějnám uděláme přítrž.
Zbývá jen otázka. Věříte stále státní mafii
a necháte skupinku lidí zbohatnout i příště?
Jiří Petřivalský
předseda DSSS Praha

Úryvek
z programové
listiny
Žádáme daleko větší samostatnost měst
a obcí v právní, ale i daňové oblasti. Pokud vyhlášky jejich zastupitelstev nejsou v rozporu
s vojensko-bezpečnostní politikou státu nebo
obecnými mravy a morálkou, mají mít platnost zákona v dané obci a žádný soud je nemůže zrušit.

Předseda
Vandas žaluje
výlupka
Bohuslava
Sobotku

Předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Mgr. Tomáš Vandas v lednu podal u Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 trestní oznámení na premiéra Bohuslava
Sobotku.
Důvodem je oprávněné podezření, že předseda socialistů v minulých letech zneužíval poslanecké náhrady a z těchto peněz si pořídil luxusní byt v Praze Stodůlkách za více než sedm
milionů korun. K tomuto zneužití peněz se také
navíc veřejně přiznal.
V trestním oznámení se mj. uvádí, že „zákon č. 236/1995 Sb. v platném znění v cit. § 5 jasně a přesně stanoví, k jakému účelu mohou být
náhrady výdajů poslanců určeny. V žádném případě není možné náhrady použít na nákup bytu, případně vybavení takového bytu určeného
pro osobní použití.“
Zloděj Sobotka, mafián Babiš a Bělobrádek
bezpáteřní bojovník za církevní restituce – jsme
v dobrých rukou.
Miloslav Wolf, DiS., šéfredaktor PD

Homolobby prosadila v EU kriminalizaci
zastánců tradiční rodiny

Na zasedání Evropského parlamentu 4. 2.
2014 se občany zvolení a jimi placení zástupci opět vyznamenali. Poté, co v prosinci neprošla extrémně propotratová zpráva Estrela, si poslanci spravili chuť a velkou většinou 394 hlasů
schválili tzv. Zprávu Lunacek (název podle předkladatelky, rakouské „pokrokové“ zelené poslankyně Ulrike Lunacek).
Je třeba podotknout, že většina společnosti nemá problém s tzv. LGBTI osobami (lesbičky,
gayové, bisexuálové, transsexuálové a intersexuálové), a pokud nikoho neobtěžují, ostatní lidé jsou k nim tolerantní. Většina těchto lidí, byť
se od nás liší, žije naprosto nenápadným životem, nechtějí adoptovat děti, nemají potřebu dávat svoji odlišnost okázale najevo a domáhat se
nějakých nadstandardních práv. Někteří z nich
se dokonce přidali na stranu tradiční rodiny, neboť si uvědomují, že i oni byli stvořeni spojením
muže a ženy, a že rodina, tedy muž, žena a děti,
jsou základem každé zdravé společnosti. Je třeba poděkovat těm z nich, kteří se nebojí otevřeně mluvit a vystupují proti LGBTI lobby a kteří
odmítají být slepými loutkami v rukou jedinců
snažících se rozvrátit tradiční rodinné a společenské hodnoty.
Zpráva Lunacek vyzývá orgány a agentury
EU, aby vypracovaly akční plán na ochranu základních práv osob LGBTI, a to zejména v oblasti
poskytování poradenství těmto osobám o jejich
základních právech, monitoringem jejich postavení v rámci EU a členských státech, a informováním veřejnosti o jejich právech. Členské státy
a Komise jsou vyzývány k tomu, aby zajistily prosazení zásady rovného zacházení a zákazu diskri-
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minace na základě sexuální orientace, a to hned
v několika oblastech: v zaměstnání, ve vzdělání
(v programech zaměřených na mládež a vzdělávání), ve zdravotnictví, v přístupu ke zboží a službám. Členské státy mají zajistit pro LGBT osoby
uplatnění práva na svobodu projevu shromažďování a zajistit jejich účastníkům účinnou ochranu.
Naprosto zásadním bodem této zprávy je
naléhavá výzva národním státům, aby do svého trestního práva přijaly normy, které zakotví do právního řádu „ další formy trestných činů
páchaných na základě předsudků a podněcování k nenávisti,
včetně trestných
činů páchaných
z důvodu sexuální orientace a genderové
identity.“ Připomínám, že se zde
nejedná o případy, kdy jeden
člověk přizabije druhého proto, že je gay, jedná se o kriminalizaci jakýchkoli slovních výroků, pokud shledá státní zástupce
nebo soudce, že máte vůči LGBTI osobám předsudky nebo nedej bože nenávist. Prostě tmářství se netrpí! Pro tento účel bude EU i národní
státy školit represivní aparát proti nám a za naše peníze! To by v konečném důsledku mohlo
znamenat konec tzv. „pochodů za rodinu“, které
probíhají po celé Evropě, ale také značný zásah
do svobody slova.
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví ve

svém stanovisku ke Zprávě vyzývá členské státy,
aby zajistily šíření pozitivních informací o LGBTI
osobách, a to v rámci široké veřejnosti a sexuální výchovy ve školách (o způsobu informování se nehovoří). Členské státy mají dle této zprávy provést změny v rámci vnitrostátního rodinného práva tak, aby byly akceptovány změny
ve struktuře a formě rodin, a umožnily, aby děti
mohly mít více než dva rodiče, uznaly tzv. duhové rodiny LGBTI osob, přičemž stát by měl
zajistit lesbickým ženám volný přístup k asistované reprodukci. Státní, místní a regionální orgány mají zajistit
uplatňovaní práva na svobodu
projevu a shromažďování těchto osob a účinně
napomáhat jejich
organizacím při
pořádání akcí typu „pride“ apod.
Tato zpráva
se snaží z LGBTI
osob vytvořit další privilegovanou vrstvu společnosti, která si bude přivlastňovat více práv, než
jí dle přirozeného běhu věcí náleží. EU v honbě
za „falešnou rovností“, která fakticky neexistuje, vytváří nerovnost a diskriminaci, z normální
většiny by se dle soudruhů z Bruselu měla brzy
stát vrstva rasistů, xenofobů a extrémistů, které
je třeba ze společnosti eliminovat a převychovat. Tato zpráva není závazná, nicméně vzhledem k tomu, že v naší nové vládě sedí „pokrokoví revolucionáři“ jako Dienstbier, Zaorálek ne-

bo Chládek, máme se patrně na co těšit. Je třeba
se proti těmto věcem rázně postavit a nedovolit
jim tato opatření zavést do praxe. Tady již nejde
o zakřivení banánů nebo okurek, tady je útočeno na samotné základy naší společnosti – na rodinu a zejména na děti.
Naše stanovisko k této problematice zní:
Rodina je základem každé zdravé společnosti.
Rodinu tvoří otec, matka a děti, nikoli otec – otec,
matka-matka nebo rodič 1 – rodič 2. Jsme proti adopci dětí LGBTI osobami. LGBTI osoby mezi námi žijí, a to je také třeba akceptovat. Jde
však o odchylku od normálu, a proto není přípustné propagovat tento životní styl mezi dětmi a mladistvými. O LGBTI je možné informovat, zásadně však neutrálně, nikoli agresivně, jak
se to děje v některých zemích, a určitě ne děti
v mateřských a základních školách. Stát je povinen dle Ústavy ČR poskytovat stejnou ochranu
všem občanům bez rozdílu, a proto je nadstandardní ochrana jakékoli menšiny na úkon většiny nepřípustná.
A na závěr, jak hlasovali čeští europoslanci:
Pro návrh: Brzobohatá (ČSSD), Falbr
(ČSSD), Mynář (ČSSD),Poc (ČSSD), Rouček
(ČSSD), Sehnalová (ČSSD), Flasarová (KSČM),
Kohlíček (KSČM), Ransdorf (KSČM), Maštálka
(KSČM), Češková (ODS)
Proti návrhu: Březina (KDU-ČSL), Roithová
(KDU-ČSL), Strejček (ODS)
Zdrželi se: ODS: Cabrnoch, Fajmon, Kožušník, Ouzký
Nehlasovali: Dušek (ČSSD), Tošenovský
(ODS), Vlasák (ODS)
Mgr. Světlana Dvorská, vedoucí redaktorka PD
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„Horký“ 1. Máj v Ústí
Vážení přátelé,
pojďte s námi vyjádřit nesouhlas se
současným režimem. Na prvního máje
vyrážíme směr Ústí nad Labem a budeme
zde demonstrovat za záchranu našeho
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státu a národa. Pryč z krize = pryč z EU!
Čtvrtek 1. 5. 2014 – 14:00
Ústí nad Labem, shromáždění k 1. máji.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD
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DSSS
ODSTARTOVALA
EUROKAMPAŇ.

VLAJKA EU VZALA ZA SVÉ.
24. března 2014 V sobotu 22. 3. byla v Praze
na Jungmannově náměstí, symbolicky poblíž Evropského domu, odstartována kampaň Dělnické
strany sociální spravedlnosti (DSSS) k volbám do
Evropského parlamentu.
S projevem vystoupil lídr volebního uskupení Dělnická strana sociální spravedlnosti – NE
diktátu Bruselu! Tomáš Vandas, v němž představil hlavní programové priority a postoje strany
současnému směřování Evropské unie. V projevu mj. zaznělo:
„Když v roce 1996 podala vláda České republiky pod vedením
Václava Klause přihlášku do Evropské unie, asi si tehdy málokdo dovedl představit, co to bude vlastně pro
naši zemi znamenat a jak se evropské společenství za ta léta promění.
Z původní myšlenky spolupracujících států na hospodářské bázi se postupně vyklubal byrokratický moloch, kde se nejen nekontrolovatelně utápí finanční příspěvky
členských států, ale který si postupem času uzurpoval právo rozhodovat o směřování a vývoji samostatných států, diktovat jim různé před-

pisy a vyhlášky a direktivně stanovovat výmysly
bruselských byrokratů.“
Projev se snažila narušit asi dvacítka anarchistů, kteří jako omšelá kulisa často doprovází
akce a shromáždění DSSS.
Jako vyjádření postoje k současné Evropské unii došlo k zapálení vlaky EU, která, jak řekl
Tomáš Vandas, „je pro nás bezcenným hadrem,
neboť my, vlastenci, uznáváme pouze vlajku národní, českou.“
Tiskové centrum DSSS

Proč trest nejvyšší?

Mnoho lidí se nás ptá, proč chceme jako politická strana znovuobnovení trestu smrti. Že by prý
mohlo docházet k justičním omylům, a vůbec dosti často slýcháváme podobně laděné argumenty.
V první řadě je tedy třeba upřesnit, jak to
vlastně s tím trestem smrti myslíme. Požadujeme
trest smrti pro masové vrahy a za těžké zločiny
na starých a nemocných lidech, za zvlášť závažné a brutální zločiny, mezi které patří především
násilí na dětech. Jsme toho názoru, že vrahové
nemají ve slušné společnosti místo a žádné polehčující okolnosti v rámci falešné humanity nejsou přípustné.
Pokud někdo opakovaně páchá trestnou činnost tohoto kalibru, nezaslouží si nic jiného než
trest nejvyšší, tedy trest smrti. Žijeme dnes v do-

bě, kdy se v malých i větších městech po setmění člověk bojí jít ven. Naše ulice rozhodně v noci bezpečné nejsou. Potencionální pachatel ztrácí
lehce zábrany k trestnému činu. Zejména proto,
že naše justice soudí tak, jak soudí.
Dnes dostanete vyšší sazbu za krádež velké částky peněz, než za těžké ublížení na zdraví či
napadení s úmyslem zabít. Za své politické názory jsou mladí lidé posíláni do věznic. A vrazi? Ti
v klidu čekají na své propuštění, jelikož doživotí
dostane u nás dnes opravdu málokdo.
Znovuzavedením trestu smrti bychom minimálně docílili jedné věci, a to strachu potenciálního vraha, strachu z toho starého dobrého
,,zub za zub“.
Ladislav Budz, redaktor PD

STOP berlusconizaci v ČR
Andrej „Hrabiš“ znovu na scéně
Pan agent Bureš je vděčné téma, vždycky je
o čem psát. Je to prostě bezedná studnice skandálů.
Je zvláštní, jak Babiš dokáže úspěšně obelhávat takové masy lidí. Fischer měl silnou komunistickou minulost, což byl jeho hrob v prezidentských volbách. Bártovi zase neustále národ
předhazoval střet zájmů a to, že stranu nevede ale
vlastní. Když tyto dva pány zkřížíme, vyjde nám
z toho produkt Babiš, ale on jaksi s těmito silnými
a nezvratnými cejchy kupodivu velmi dobře prosperuje. Slovenský Ústav paměti národa (ÚPN)
v lednu předložil bratislavskému soudu nově nalezené dokumenty, podle nichž současný ministr financí a majitel poloviny republiky Andrej Babiš informoval v 80. letech komunistickou Státní
bezpečnost (StB) o svých kolezích z podniku Petrimex. Jde o dvě listiny, které zmiňují agenta Bureše, což bylo Babišovo krycí jméno. Může mít
snad ještě někdo pochybnosti???
Komunistou navždy
Zdá se, jako by si Babiš přinesl z dob komunismu řadu postupů. V posledních měsících zcela
ovládl sdělovací prostředky. Již vlastní MF Dnes,
Lidové noviny, řadu časopisů, Rádio Impuls, Rockzone, podle všeho i Hospodářské noviny a chystá se na TV Nova. Domníváte se, že je za tím oby-
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čejný podnikatelský záměr? Pokud ano, tak to má
za následek naivita. Babiš se rozhodl v naší krásné vlasti rozjet cenzuru a propagandu ve velkém!
To mu přece nemůžeme tolerovat a dovolit! Antimonopolní úřad spí. DSSS je silně pro zvýšení
funkčnosti a účinnosti antimonopolního úřadu.
Pan redaktor Ševela z MF Dnes oprávněně Babiše kritizoval a byl okamžitě vyhozen. Budou jiné
totalitní praktiky následovat?
Babiš poškozuje zdraví Čechů
Babiš vlastní také chemický závod DEZA.
Čím je tento závod výjimečný? Vypouští nejvíce
jedů způsobující rakovinu a neplodnost ze všech
českých firem. V čele této „továrny na smrt“ stál

kdo jiný než současný ministr životního prostředí Brabec z ANO 2011. Slyšeli jste již někdy o větším paradoxu? Je to podobné, jako kdyby ministr
spravedlnosti byl masový vrah. V takových zvěrstvech úplně zanikne to, že dTest zjistil, že Babišovi uzeniny (Kostelecké uzeniny + Tesco uzeniny)
jsou nejhorší na trhu. Např. Vídeňské párky musí
obsahovat nejméně 55% masa, Babiš slibuje 65%
na obalu, ale opět lže a je tam pouze 49% (laboratorně změřeno). Likviduje organismus každého
z nás a každý den. Porušuje zákony. A nikomu to
nevadí? Nevídané.
ANO 2011 se zabydluje ve vládě
Babiš před volbami všem tvrdil, jak nechce

jít do vlády. A ejhle, je ministr financí a vícepremiér. Zatím jediný jeho vládní krok je to, že oznámil velké zdražování potravin. Jak nečekané, když
má gigantický podíl na trhu výroby potravin. Čekali jsme, že toto učiní až časem a on ještě nedosedl do ministerského křesla a už si přihrál miliardy. Průměrný herec Stropnický se stal ze dne na
den velitelem armády, chemický král Brabec šéfem ekologie. Větší sebranku aby člověk pohledal.
Snažme se snižovat vliv Babiše. Nekupujme jeho jedovaté potraviny. Nečtěme jeho cenzurované noviny. Nadále ho budeme monitorovat.
A vše důležité se dozvíte jako první.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD

Nenechte se státním aparátem šikanovat.
Kouření tabáku je svobodné rozhodnutí
každého jedince!

KO DSSS Praha se rozhodla bojovat za práva kuřáků. Máme již dost vládní šikany kuřáků. Kuřáci jsou nuceni se cítit stále provinileji za to, že
dělají legální věc dle vlastního svobodného rozhodnutí. Začalo to nesmyslným zákazem kouření
na zastávkách. Dle lékařských výzkumů není pasivní kouření v neuzavřeném prostoru pro ostatní
nebezpečné, tudíž se jedná pouze o snahu o diskriminaci a utlačování kuřáků.
Brzo může být dnešek posledním dnem,
kdy si budeme moci svobodně zapálit cigaretu
v restauracích. Odmítáme rozšiřování diskriminačních nařízení zaměřených proti kuřákům. Ať
fungují hospody, restaurace a bary jen pro ženy
či pro muže, jen pro bílé či pro černé, jen pro staré či pro mladé, jen pro kuřáky či nekuřáky, ale
ať o tom vždy jako jediný rozhoduje majitel daného zařízení.
Již v několika zemích se vládní politici pokoušeli zákaz kouření prosazovat. Jediné co to
přineslo, byl fakt, že velké hloučky hostů postávaly před restauracemi, dělaly nepořádek a hluk
do ranních hodin, jelikož to bylo jediné místo, kde
mohli návštěvníci kouřit.

Také nesouhlasíme se současnými hesly na krabičkách cigaret (kouření může zabíjet
apod.) a s budoucími nechutnými obrázky. Ptáte se proč?
1. Stejně jako existuje tzv. placebo efekt.
Existuje i jeho opak – nocebo efekt. Jde vlastně
o to, že v případě toho, že je kuřák den co den
vystavován informacím o svojí „blížící se“ smrti, skutečně statisticky pravděpodobněji dříve zemře či onemocní, než kdyby nápisy a obrázky šikanován nebyl. Lidská psychika a sugesce je velmi silná, bohužel oběma směry.
2. Proč jen cigarety? Proč tedy neupozorňovat na vše co má dopad na život a zdraví? V čem
jsou cigarety nebezpečnější než alkohol, kola,
uzeniny, geneticky modifikovaná zelenina, chemicky nadopované cukrovinky atd. Prosazujeme
osvětu na školách o zdravotních dopadech různých stravovacích návyků a životních rozhodnutích jako např. začít kouřit. Ale když se člověk svobodně rozhodne, tak už státem nesmí být nadále diskriminován.
V neposlední řadě jsme i proti neustálému
zvyšování daní na tabákové výrobky. V současné
době můžete na mnoha místech v Praze spatřit

naše plakáty na reklamních plochách, které tyto
vládní nápady striktně odmítají.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD
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Preventivní likvidace politických nepřátel

Svoboda slova je v ČR deklarována, ale
v praxi často postihována. Předseda Dělnické strany stál již před soudem, taktéž jiní z vedení strany o členské základně ani nemluvě. Proč? Jen proto, aby strana nezískávala voliče! Nejde o to, co kde řekli. Jde o to,
aby do budoucna nic neříkali, aby toho nechali. Budou je šikanovat, perzekuovat a ekonomicky ruinovat. Proč? Jednoduše, aby se
odvrátili od své „protistátní činnosti“. Zabili
snad? Zranili někoho? Napadli? Nikoliv! Mohou však být v budoucnu nebezpeční politickému zřízení (korupčním partajím) a je proto nutná preventivní eliminace! Někomu ze
čtenářů se to může zdát přehnané, ale je to

tak. Jde tu o to znechutit aktivisty, aby upustili od své politické angažovanosti a starali se
JEN o svůj vlastní osud. Kdo se odváží proti
současnému systému bojovat, toho začnou
šikanovat, stíhat za banální činy, tahat po soudech, proces se záměrně protahuje dlouhá
léta, nemluvě o stresu a značných finančních
výdajích za právní pomoc či návštěvy kriminální policie u zaměstnavatele. Skvěle to dokazuje případ běžící již více než čtyři léta někdejšího předsedy pražské organizace Dělnické strany. Patrik Vondrák známý též jako
„samolepkový terorista“ strávil na vazbě 14
měsíců, již jednou byl soudem osvobozen,
a přesto nadále musí bojovat u soudu další

Tomio Okamura zešílel

instance. Orgány, které financujeme my daňoví poplatníci, abychom tu měly pořádek
a bezpečí, aby nám pomáhali a nás chránili,
pronásledují opozici místo toho, aby stíhali ty,
kteří jiným skutečně ubližují. Na ulicích není
bezpečněji navzdor všudypřítomným kamerám, natož pak díky ideopolicii. Kdo z oněch
pachatelů (obětí?) odsouzených díky protiextrémistické policii spáchal skutečně kriminální čin a nikoliv politický?
„Naše civilizace stojí na nějakých hodnotových základech, jako je osobní odpovědnost a respektování pravidel. Tito lidé je
ani v nejmenším respektovat nechtějí. Nikdo
v této zemi nemusí žít jako bezdomovec, jako zvíře v lese a taky se tak chovat. Oni tak
žijí, protože chtějí. Pokud se sebou nebudou
mít snahu něco dělat, vymanit se z tohoto
způsobu života, ať nepočítají s naší tolerancí...“ radní Prahy 8, Václav Musílek, Osmička, měsíčník Městské části Praha 8, strana 4
Může takto mluvit někdo z DSSS? A přejdou to orgány ideové policie, političtí soupeři či média bez povšimnutí, jako v tomto pří-

padě? Je radní Prahy 8 Musílek označován
za extrémistu?!
„Nechci mluvit o cikánech, ale tak to
prostě je. Ti to zneužívají nejvíc, protože
mnozí nic jiného neznají.“ Zdeněk Schwarz
(senátor ODS) na téma zneužívání záchranek v rozhovoru pro Metro, 20. ledna 2014,
strana 02
Anticikánismus? Netolerance? Nikoliv!
Jen věci vytržené z kontextu. Omlouvali by to
v těchto případech. Tak by to ohodnotil i „znalec“ extrémismu Ivo Svoboda, protože podle něj nejde tolik o obsah, jako o autora výroku. Ne každému se měří stejným metrem.
Což potvrdí i plukovník David Janda urputně využívající analogických principů k prosazování svobody slova a to tak skvěle, že již
v 34 letech byl plukovníkem. Kdo jiný než politický slouha si zaslouží skvělou kariéru? Komu jinému než lidem jako je David Janda se
prominou opilecké excesy spojené se sexuálním obtěžováním a fyzickým napadáním?
Jen těm, kdo pomáhají odstraňovat politické
odpůrce.
Jan Novotný, redaktor PD

Nacionální scéna
v Evropě

Tento sympatický Čechojaponec prokázal psychickou slabost a nominoval jako kapitánku svého týmu pro volby do Evropského parlamentu Kláru (mačetu) Samkovou. Tato arogantní dáma v roce 2012 obhajovala
a naváděla ke křivé výpovědi mačetové útočníky z Nového Boru. Tehdy 5 romů s mačetami zaútočilo na hosty jedné místní herny,
3 hosti museli býti hospitalizováni v nemoc-

nici s mnohačetnými sečnými zraněními. To
je opravdu lídr kandidátky, jak se patří. Domníváme se, že Hnutí Úsvit (skupinka 9 lidí),
která slibuje lepší zítřky pro pracující českou
majoritu, by měla nabízet pronárodnější persony, nikoliv milovnici a obhájkyni romských
agresorů.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD

Dělnická strana sociální spravedlnosti,
není zdaleka sama ve svém revolučním počínání. V Evropě má spoustu spřátelených organizací, které usilují o podobné cíle jako je
navrátit právo, pořádek a spravedlnost, odstranit mafii z politiky, ochránit místní původní obyvatele, jazyk, měnu,
tradice apod.
DSSS se pohybuje dlouhodobě
mezi 1-3%. V Evropě jsou nejsilnějšími vlasteneckými stranami:
1. Jobbik (Maďarsko) – 12 %
2. Zlatý úsvit (Řecko) – 10 %
3. LS-NS (Slovensko) – 8 %
Je naším cílem dosáhnout podobných výsledků, abychom mohli na centrální úrovni začít zametat
nepořádek, který se tady za 60 let

nakupil. Proto vyzýváme ty z Vás, kteří ještě nad naší republikou a národem nezlomili
hůl, volte DSSS.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD

Méně heren, více školek

Každoročně řeší mnoho nejen pražských
rodin, jak skloubit pracovní povinnosti a další potřebné závazky a péči o své předškolní
dítě či děti. Ačkoli se zdá, že řešení v podobně umístění ratolestí do mateřských školek je
nasnadě, v praxi to tak jednoduché není. Pro
spoustu rodičů je velký problém sehnat školku, která by jejich děti přijala. Školek je málo, a tak například v minulém roce neuspělo
s žádostí o umístění do tohoto zařízení přes
40 % uchazečů. Poptávka výrazně převyšuje
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kapacitu a počet mateřských škol vůbec. Nadto zde existuje neblahý trend rušení školek.
Nejde ovšem jen o rušení školek. Musíme zohlednit i provozní dobu školek, kritéria pro přijetí či dostupnost práce pro rodiče s malými dětmi v blízkosti školky místně
příslušné dle trvalého bydliště. Měřítka pro
přijetí jsou dnes nastavena tak, že prakticky
vyřazují možnost dát dítě do školky v jiném
městě nebo městském obvodě, než je trvalý
pobyt rodičů. V případě, že oba rodiče za za-

městnáním denně dojíždějí, nastává též takový problém, že provozní doba školky je kratší než celková doba cesty plus pracovní doby rodičů. Toto jsou ovšem „jen“ technické
nedostatky.
Mnohem větším problémem je skutečnost, že místo toho, aby byl podporován
vznik školek nových, vyrůstají jako houby po
dešti ve městech herny s výherními, tedy spíše proherními automaty, špinavé noční kluby a bordely či nezdravé nadnárodní fast-fo-

ody a bistra pochybných cizinců. Zastupitelům a majitelům nemovitostí vyhovuje cinkání mrzkého penízku, a tak na zajištění předškolní péče českých dětí pochopitelně není
upřena taková pozornost. Navíc pražský magistrát v takovéto situaci ještě nedávno zcela vážně uvažoval o skandálním zavedení jakýchsi aplikačních místností, takzvaných „šleháren“ pro feťáky, což naštěstí zamítli radní
jednotlivých městských částí.
Východisko z tohoto stavu je na první
pohled prosté. Namísto povolování dalších
a dalších opileckých doupat nebo starání se
o komfort zfetovaných trosek (např. na rozdíl
od diabetiků dostávají zdarma jehly do injekcí…) by se měly otevírat nové mateřské školky pro naše děti. Vedle primárního účelu by
to znamenalo i pracovní příležitosti pro vychovatele, učitelky, uklízečky nebo kuchyňský
personál. Aby to ale řešení opravdu prosté
bylo, je důležité změnit myšlení a změnit hodnoty. Se stávajícími liberalistickými představiteli nechajícími si za každou cenu pro korunu
vrtat koleno ale nepočítejme. Rodina a jistoty pro předškolní děti, tedy pro budoucnost
naší země, to by mělo být skutečnou prioritou. A tu alespoň my, členové dělnické strany, prosazujeme.
Bc. Miroslav Konečný, redaktor PD
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EUTANAZIE

Je obvykle definována jako usmrcení na žádost. Usmrcení na žádost, tedy se svolením poškozeného, je z hlediska českého trestního práva nedovolené a je posuzováno jako vražda. Na
rozdíl od jiných zemí, kde je usmrcení na žádost
nebo z útrpnosti privilegovaným trestným činem,
česká platná trestněprávní úprava toto nepředpokládá. Otázka přípustnosti či nepřípustnosti eutanazie se v právní vědě diskutuje nejméně od počátku 18. století a vždy vyvolávala a vyvolává celou řadu souvisejících pochybností.
Eutanazie je ale především etickou otázkou.
Zejména v souvislosti s výkonem lékařského povolání se hovoří o tzv. Bioetice.
Bioetika je odvětví aplikované etiky, jehož
snahou je zkoumat či vymezovat principy lidského chování souvisejícího zejména s otázkami medicíny a nakládání s (lidským) životem (potrat, eutanázie, klonování apod.)
Když je u člověka diagnostikována nevyléčitelná nemoc a současná medicína vyčerpala už
veškeré možnosti na zvrácení jeho zdravotního
stavu a jeho nesnesitelné utrpení je nevyhnutel-

né. Bylo by na místě a mělo by mu být umožněno rozhodnout se svobodně, dokud si ještě uvědomuje svoji existenci, zda chce být uměle udržován při životě.
Za bolestí, která je důvodem k eutanázii, se
často skrývá strach. Člověk se bojí, že bude na
obtíž druhým, že se o sebe nebude moci sám postarat. Člověk jako tvor smrtelný se bojí smrti jako
takové, bojí se své konečnosti, touží po tom, aby
se vyhnul umírání. Všichni lidé se bojí setkání se
smrtí, nikdo vám nemůže říct, jaké to je dívat do
tváře smrti. Věda sice vykazuje obrovský pokrok,
avšak ač bychom chtěli sebevíc, umírání a smrt
nejspíše nikdy neodstraníme.
Člověk, který žádá o eutanázii, je především
tím, kdo volá o pomoc. Touží po tom, aby mu někdo v jedné z nejobtížnějších situací, v umírání,
pomohl. Jak zareagovat na takové volání? Jasné je, že našemu blízkému nemůžeme pomoci
v otázce eutanázie, v České republice je eutanázie trestná. Především bychom měli zjistit, co si
umírající opravdu přeje. Je nutné jej ujistit o jeho důležitosti pro nás, o jeho poslání tady. Rodi-

Paterčata mají zajištěnou zářnou budoucnost kvůli tomu, že vzešla z dvojice romů.

na a přátele člověka žádajícího o eutanázii jsou také „ ve hře“. Je jistě obtížné
smířit se s tím, že osoba z našeho okolí uvažuje o eutanazii. Rodina by měla pochopit důvody, které vedou k rozhodnutí se pro eutanázii. Je těžké však
určit, zda člověk žádá o eutanázii kvůli
nesnesitelným bolestem, nebo zda je hlavní příčinou strach z toho, že bude na obtíž. Z toho vyplývá, že eutanázie není pouze soukromou záležitostí. Nemoc a utrpení nezbavuje člověka jeho důstojnosti. Nemohou o ni přijít tím, že sami nemohou ovlivnit vše, co se s nimi přihodí, tím, že jsou
slabí, znetvoření nebo tím, že trpí. Pokud k nějaké
změně v pocitech nemocného dochází, pak je to
jen díky těm, kteří nemocného obklopují a kteří
reagují ve své roli nepatřičně. Litují jej, opouštějí jej anebo špatně ukrývají svoji nechuť k němu.
Jedním z nejsilnějších argumentů proti legalizaci eutanázie je hrozba z jejího možného zneužití.
Rozhodnutí o tom, zda je léčba již beznadějná, spadá do pravomocí lékaře. Odpůrci eutanázie tvrdí,
že lékař by tímto získal obrovskou moc. Nepova-

žujeme za správné, aby o ukončení života rozhodovali pouze lékaři. Na druhé straně rozhodně není morální prodlužovat trápení a nutit pacienta do
„léčby“, o kterou již evidentně nejeví zájem. Pan
profesor Pafko tvrdí: “Zneužít se dá všeho, co vymyslí člověk, počínaje kuchyňským nožem, konče
atomovou energií. V případě důsledného zakotvení
v právním řádu by ke zneužití docházet nemělo.“
Toto tvrzení nejlépe vystihuje náš postoj.
Jsme pro legalizaci eutanazie, za předpokladu,
že rozhodnutí bude učiněno trpícím, podpořeno
a odsouhlaseno lékařským týmem a nejbližší rodinou. A bude ověřeno několikrát v rámci týdnů
či měsíců (čekací doba pro vyloučení náhlého úzkostného stavu).
Marie Pelnářová, redaktorka PD

„Spravedlnost“
v praxi
Poslední čtyřčata v Česku:
Žijí v 1+1 a bez peněz!

Příspěvky (v Kč) pro romské organizace v otřesných výšinách a počtech.
V ČR je nejvíce proromských organizací v přepočtu na počet obyvatel v Evropě.
MARE ČHAVE
Cikne Čhave
Čačipen
Český západ
Čhave Jilestar
Demokratická aliance Romů ČR
Dětský klub 10
DROM - romské středisko
Dům romské kultury o. p. s.
Etnická asociace ETNICA
Hnutí občanské solidarity a tolerance
IQ Roma servis
Kale jakha
Klub pomoci Romům
KoCeRo
Komunitní centrum Chánov
Kotec o.s.
KULTURNÍ A ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ ROMŮ
Kulturní svaz občanů romské národnosti
Lačhe Čhave
Liberecké romské sdružení
Muzeum romské kultury Brno
Muzeum romské kultury, o.p.s.
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace R-MOSTY
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nevo dživipen (Občanské sdružení Nový život)
Nevodrom - Sdružení moravských romů
Nová škola, o.p.s.
o.s. Pardubických Romů
O.S. Romů Integrace NOVUM Chomutov
Občanské sdružení Sdružení Romů sev. Moravy
Občanské sdružení Amare Krupka
Občanské sdružení DŽIVAS
Občanské sdružení ESTER
Občanské sdružení pro romský národnostní tisk ČR
Občanské sdružení přátel města Milovic
Občanské sdružení ROMANE ČHAVE
Občanské sdružení Romodrom
Občanské sdružení Romů - NEVO DROM
Občanské sdružení Romů - základní organizace Třebíč
Občanské sdružení Romů ADAM
Občanské sdružení Romů Rakovník
Občanské sdružení Spektrum
Občanské sdružení ŠES-T škola etnicky smíšená - Tolerance
Občanské sdružení za lidská práva rómských občanů
OPIM - organizace na podporu integrace menšin
OS Galerie Romale
OS Orlických Romů

OS Romů rychnovského regionu
Rada Romů města Chomutova
Ratolest Brno, o.s.
Regionální sdružení DŽENO Ostrava
Regionální sdružení olašských dětí a mládeže FEDER ROMA
Romane čháve-romští chlapci
Romea
Romská SŠ sociální s.r.o.
RÓMSKÁ UNIE
Romské křesťansko-vzdělávací sdružení Matice romská
RÓMSKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - STŘEDISKO PRO LIDSKÁ PRÁVA
Romské občanské sdružení Karlovy Vary
Rómské občanské sdružení mládeže OV Louny
Romské sdružení občanského porozumění
Romské sdružení Savore
Romské sdružení Šluknov
Romské studentské informační centrum Athinganoi
Rozvojové občanské sdružení Tolerance Šumava 2000, o.s.
Sdružení broumovských Romů
Sdružení dětí a mládeže Romů ČR
Sdružení DŽENO
DŽENO
Sdružení Chrastavských Romů
Sdružení kolínských Romů
SDRUŽENÍ PŘÁTEL ROMSKÉ KULTURY
Sdružení přátel romské Střední školy sociální
Sdružení Romano jasnica
„Sdružení romských žen Berouna „“BEROMA“““
Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje
Sdružení Rómů a národnostních menšin v České republice
Sdružení Romů a národnostních menšin v ČR o.s.
Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně
Sdružení Romů České republiky
SDRUŽENÍ RÓMŮ ČR LOVOSICE
Sdružení Romů Kopidlnska
SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA LITVÍNOVA
Sdružení Romů města Mostu
SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA MOSTU
Sdružení Romů v Náchodě
Sdružení Romů v Žádovicích
SDRUŽENÍ SLOVÁCKÝCH ROMŮ
Slovo 21
Sociální sdružení Romů-základní organizace Hodonín
Společenství Romů na Moravě o.p.s.
Společenství Romů na Moravě (Romano jekhetaniben andro Morava)
Společnost přátel časopisu Romano Džaniben
Sportovní Federace Romů ČR
Svaz Romů v Břeclavi
Svaz sdružení Romů
Tolerance a občanská společnost (OS Tolerance)
Vize Romů Rokycany
Cifra celkem

Miloslav Wolf, DiS., Šéfredaktor PD
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