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Kam kráčíš Česká republiko?

Česká republika – krásná země v srdci Evropy, opěvovaná básníky a spisovateli, země
našich velkých předků. Zdá se však v poslední době, že srdce je jaksi churavé, že umírá…
Na první pohled se možná zdá, že je vše jako
dřív, ale pozornému oku diváka jistě neunikne, že mnoho věcí se přece jen změnilo. Nutno konstatovat, že vesměs k horšímu. Člověk
konzumní, žijící pod vlivem moderních médií,
řešící neustálé aféry a aférky, jehož život a pohled na minulost a současnost se řídí prismatem totalita/demokracie, si sotva povšimne, ale
ti ostatní, jejichž řady se pomalu ale jistě rozrůstají, se začínají ptát – kam se to vlastně řítíme?
Žijeme ve zvláštní době. Zatímco generace před námi žily v přítomnosti pro budoucnost, my žijeme v přítomné nicotě. Generace před námi žily v souladu s přírodou. My
už to ani nepředstíráme. Jdeme s vervou proti všemu, co je přirozené – jíme otrávené jídlo, pijeme otrávenou vodu, dýcháme otrávený vzduch, žijeme mimo naše biorytmy nebo
spíš v rozporu s nimi i v rozporu s přírodou. Posmíváme se starým tradicím, pohrdáme našimi předky jako nejhoršími primitivy a dmeme
se pýchou nad tím, že jsme vrcholem evoluce.
Z vrcholu však bývá strmý pád a ten nás čeká,
pokud se neprobudíme.
Když jedete autem po naší zemi mimo
hlavní dálniční tahy, naskytne se Vám neutěšený
pohled. Míjíte města a městečka, na jejichž okrajích straší často polorozpadlé budovy s vytlučenými okny, postavené mnohdy již za Rakouska-

-Uherska nebo za první republiky. Ano, jsou to jí kvanta chemických hnojiv, ani člověk už tu ne- ná“ vláda mohla oznámit, že díky její politice
budovy bývalých továren, které zaměstnávaly ní nezbytný. Zmizely louky a pastviny, už je ne- bylo vytvořeno pár set nebo tisíc pracovních
lidi z těchto měst i širšího okolí. Tyto továrny potřebujeme, zničili jsme chovy dobytka, pro- míst. To, že miliony pracovních míst byly od r.
přežily monarchii, první
tože si maso dovezeme. 89 zrušeny, se politicky korektně neříká. Tyto
a druhou sv. válku, koVlastně si všechno miliardy by se daleko lépe daly využít k podmunisty, ale osudnými
dovezeme. Ano, to byla poře rozvoje lokálních ekonomik, které jediné
se jim stalo až období
filozofie 90. let. Nemu- jsou schopné zajistit přežití národa. Naše vlá„demokracie“. Kde jsou
síme nic dělat, proto- dy však jdou cestou přesně opačnou, a tou je
naše světoznámé sklárže to za nás udělají ot- koncentrace ekonomiky v rukou nadnárodních
ny, porcelánky, strojírroci jinde a my bude- gigantů, používajících naše občany jako levné
ny, zbrojovky? Kde jsou
me kupovat jejich lev- otroky. To ale zcela mění vyhlídky na naši butextilky, hutě, mlékárnou produkci. A ocitli doucnost. A máme vůbec nějakou? Co bude
ny, potravinářské závojsme se v začarovaném s naší zemí, s naším národem za 10, 20, 30 nedy atd.? Běžte se podíkruhu. Za co si to kou- bo 100 let? Půjde-li to ta takto dál, pak patrně
vat do Národního techpíme, když nic nebude- nic. Každý z nás má ve svých rukou budoucnického muzea, co znamenala značka made in me dělat? Část lidí živí stát, ale kdo bude živit nost svou i nás ostatních, a může začít hned
Czechoslovakia, vypadá to tam jako obří hrobka stát, když nikdo nic nebude dělat? A tak jsme sám u sebe a ve svém okolí. „Neptejte se, co
československého průmyslu.
došli k mylnosti této koncepce, a jelikož jsme může naše zem udělat pro Vás, ale co můžete
Venkov na tom není lépe než města. Ven- vše nechali rozkrást a zničit, musí stát (tedy udělat Vy pro naši zem.“
kov je mrtvý. Polorozpadlé zemědělské budovy my všichni) vynakládat miliardy na tzv. invesMgr. Světlana Dvorská
patřící dřívějším zemědělským družstvům, ve tiční pobídky, aby pak s velkou pompou „hodvedoucí redaktorka PD
kterých byly zaměstnány stovky lidí z přilehlých vsí. Už není nic. Mladí utekli za prací do


měst. Místo zahrad s ovocný  
mi stromy a zeleninou jsou tu
              
chemické trávníky a tuje. Venkov vždy zajišťoval přežití národa, ale už tomu tak není.
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Rostliny špatně plodí, potřebu 


Zachraňme rybník
Šeberák!
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Rybník má zůstat rybníkem a příroda má přednost před developery, kteří
se nechtějí před ničím zastavit.
Šeberák je proslulý kunratický rybník. Lidé se sem chodí od nepaměti koupat, trávit v létě volný čas. V zimě zase vznikala na Šeberáku řada pečlivě ohraničených a umetených hokejových hřišť, jak pro malé, tak velké. Rybník je útočištěm vodního ptactva, zejména několika ohrožených druhů. Jeho voda je nepostradatelným zdrojem závlahy pro pěstírnu růží a zároveň pro místní věhlasné jahodové sady.
Magistrát hlavního města Prahy – tehdy s Pavlem Bémem v čele zastupitelstva – nedbal žádostí kunratické radnice o možnost odkoupení rybníku. Když jej
jeho tehdejší majitel Líšno a. s. nabídl k prodeji (v rámci svého ukončení chovu
ryb v něm), zastupitelstvo zastávalo stanovisko, že o rybník není zájem. Ten jakoby „náhodou“ následně odkoupila firma, která na místě v současné době plánuje developerský projekt. Za firmou dle všeho stojí mafián Bakala, štědrý sponzor ČSSD, který ustavičně škodí naší zemi.
Mluví se o hausboatech „pro smetánku“. Ať už je plán jakýkoli, faktem zůstává, že firma, jež nyní rybník vlastní, jej několikrát naostro vypustila a nechala
pomřít vše živé – uhynuly tak stovky ryb a žab.
Tento proces zmiňovaná developerská firma nazývá „revitalizací“ a dokonce v rámci tohoto procesu získala od Magistrátu hl. města Prahy povolení k likvidaci ohrožených druhů.
Miloslav Wolf, DiS., šéfredaktor PD
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Tak jsme to Putinovi konečně nandali!

Konečně vytoužený okamžik a hluboké zadostiučinění mnohých západních politiků a novinářů. US
a EU rozšířila své doposud značně mdlé a neúčinné
sankce proti Rusku, aby tím medvěda definitivně potrestala a srazila na kolena. Oficiální důvod? Agresivní
politika Ruské federace a její údajná účast v rozdmýchání ukrajinského konfliktu. Skutečný důvod? Vladimír Vla-

dimírovič Putin, t. č. ruský prezident. Ten prezident, který si dovolil neklanět se moci Washingtonu a vede svou
zemi již 14 let vlastní cestou. Ten, který odmítl být otrockým surovinovým přívěskem Západu a naopak již
před 7 lety otevřeně vyhlásil svůj cíl – multipolární svět.
A „demokratický“ Západ se může pominout…
Obrázek o tom, proč je V. V. Putin Západu tak velkým trnem v oku, si lze jednoduše udělat, porovnáme-li ekonomické parametry za vlády Jelcina a nyní. V 90.
letech se Rusko dostalo na hranici krachu. Oligarchové blízcí Kremlu spolu se svými západními partnery
rozkradli zemi, místní gubernátoři a jejich přisluhovači vládli ze svých honosných sídel a odírali lid, na denním pořádku bylo vydírání, korupce a vraždy. Důchodci nedostávali penze a státní zaměstnanci výplaty buď
vůbec, nebo s velkým zpožděním. V době energetické krize lidé mrzli a také hladověli. Mnoho Rusů se na
to nemohlo dívat a ze země odešli. V roce 2000 se stal
prezidentem V. V. Putin a začali se dít věci, které si Západ rozhodně nepřál. Urovnal kritickou situaci v Čečensku a začal se věnovat zejména ekonomickým záležitostem – boji s oligarchy a zkorumpovanými gubernátory,
které pozavíral, potichu dostával zpět pod kontrolu státu strategické podniky. Za 14 let dokázal 11,5 x zvýšit

HDP, radikálně snížit nezaměstnanost a inflaci, postupně snižoval daně, podporoval domácí výrobu. Několikanásobně vzrostly platy a penze. Omezil vliv podvratných západních neziskových organizací, vrátil Ruskou
centrální banku pod kontrolu státu, zakázal vysokým
státním úředníkům a členům vlády mít účty v zahraničí. Dá se říci, že několikanásobně zvedl životní úroveň
prostých Rusů, kteří mu to oplácejí svojí podporou.
A v tom bude zakopaný pes a původ západní nenávisti k jeho osobě, neboť podíváme-li se na kroky západních vlád za stejné období, jsou to prakticky až na malé
výjimky kroky ve prospěch 1% superbohatých, nikoli
ve prospěch obyčejných lidí (tím nemá být řečeno, že
v RF je vše ideální, to určitě není).
Západ se však v ruském prezidentovi a Rusech
přepočítal, a tak je třeba je potrestat a vrátit zpátky k poslušnosti. Přichází extrémní až psychotická rusofobie,
která na nás křičí dnes a denně z novinových titulků
a televizního zpravodajství, kde se nám různí „experti“
na Rusko snaží vnutit představu, že Rusko chce válku
a Putin je největší zloduch na této planetě, který může
i za špatné počasí. Když propaganda nepomáhá, přichází na řadu sankce. Nejprve namířené proti lidem
v okolí prezidenta a některým bankám a podnikům, poté sankce sektorové. Rusové dlouho na tyto hrátky nereagují a dál se trpělivě snaží přivést své západní partnery k rozumu a řešit situaci diplomaticky. Evropské
státy nakonec ustupují nátlaku šílenců z US a vyhlašují sektorové sankce, na jejichž základě omezují vývoz některých výrobků a technologií do Ruska. Přichází
první rána pro dotčené evropské výrobce. Druhá rána
přichází jen pár hodin poté. Rusko vyhlašuje odvetné
sankce proti zemím, které sankce proti Rusku schválili.
Protiúder je rychlý a přesný a zejména Evropa se ocitá
v němém úžasu. Rusko zakazuje od následujícího dne
dovoz ovoce, zeleniny, mléka a masa a výrobků z nich,
v době, kdy sklizeň je v plném proudu, sklady jsou plné a kamiony na cestách. Evropa sčítá škody, jdou do
miliard či desítek miliard eur. Začíná se hovořit o velkých ekonomických problémech některých zemí jako
Finsko, Pobaltí, Itálie, Španělko a další. I doposud silné
Německo zaznamenává velký propad zakázek z Ruska.
Do Holandska bylo vráceno na 300 kamionů s ovocem
a zeleninou, v Itálii se čeká nejlepší úroda za poslední
roky, ale kam s ní? Evropské trhy jsou předimenzované

Pozvánka na koncert skupiny Squad 96
v čele s Ladislavem Budzem z DSSS

(koncert na podporu obnovy procesu Vlastimila Pechance)
Vážení přátelé,
přijďte se podívat a vyjádřit nesouhlas se současným prohnilým systémem. Dne 18. 10. 2014 ve 20h vystoupí vlastenecká kapela Squad 96 v obci Orel u Chrudimi na podporu obnovení procesu Vlastimila Pechance (rozhovor s panem Pechancem naleznete na zadní
straně novin). Ke skupině Squad 96 se přidají i další
kapely, např.: Saubande či Summer Heroes. Čistý výdělek bude věnován vznikajícímu fondu na obnovení procesu.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD

Dne 16. srpna 2014 se v Praze konal již čtvrtý ročník festivalu homosexuálů, leseb, pedofilů a podobných individuí, známý pod názvem Prague „Pride“. Vyjádřit nesouhlas s tímto pochodem přišla řada členů
a funkcionářů DSSS v čele s místopředsedou pro Prahu
Petrem Guntherem. Odhlédněme nyní od tohoto zcela zavádějícího názvu, který v překladu znamená pražská pýcha, pod čímž si každý normálně uvažující člověk jistě představí památky, historické centrum, starobylé budovy, univerzity, monumentální stavby, zahrady
a parky namísto průvodu jakýchsi zmalovaných figur,
ke skutečné podstatě této „duhové oslavy jinakosti“.
Celý smysl akce, již od jejího počátku je dle slov
pořadatelů a organizátorů tohoto paskvilu demonstrací tolerance, uznání práv lidí s odlišnou sexuální orientací a pochopení deviantů. Zde přidáváme pro určité
osoby, které pohoršuje nazývání věcí pravými jmény,
k dispozici výtah ze slovníčku, a sice: deviant je jedinec postižený deviací, přičemž deviace znamená v českém překladu odchylku, odbočení či odklon (z latinského de-viare=odchýlit se z cesty) od normy. Nejedná se
tedy vůbec o křivdu, natož o urážku. Předpokládáme
totiž, že normou stále ještě je vztah muže a ženy, kteří plánují počít vlastní potomky. Pokud jde o toleranci,
můžeme se o tom samozřejmě v rámci možností bavit. Však Dělnická strana sociální spravedlnosti ve svém
programu nehlásá nic o netoleranci vůči homosexuálům. K zamyšlení je ale pár věcí:
1. Ve společnosti v současné době v žádném pří-
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a obsazené a jiné trhy nejsou dobře dostupné. Firmy,
které si budovaly roky pozice na ruském trhu, mezi nimi např. i jihočeská MADETA, je ztratily během jednoho dne. A vzhledem k tomu, že jejich místa vyplňuje
Bělorusko, Kazachstán, Čína a státy Latinské Ameriky
a JAR, k tomu ruské ministerstvo zemědělství podpoří vlastní potravinovou soběstačnost, zůstává otázkou,
co bude za rok. V pasti teď uvízly stovky zemědělců,
zpracovatelů a dopravců. Čeká nás masové propouštění, stávky a protesty? Kdo nahradí vzniklé škody? Hodlají snad naše vlády hodit škody za svá naprosto iracionální a scestná rozhodnutí na bedra daňových po-

Euroskeptici DSSS a ND
se dohodli na spolupráci

Předseda DSSS Mgr. Tomáš Vandas
a místopředseda DSSS Mgr. Jiří Štěpánek
Vznikl Národní kongres
V sobotu 12. července 2014 se v Praze setkali zástupci dvou euroskeptických stran, NE Bruselu – Národní demokracie (ND) a Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), aby se dohodli na vytvoření společné
platformy pro volební spolupráci.
Strany se na jednání shodly na vytvoření společného orgánu pro koordinaci postupu mimoparlamentních euroskeptických stran pod názvem Národní kongres (NK). Ten by se mohl vyjadřovat i k důležitým společenským a politickým otázkám a do budoucna by se tak
mohl stát jakýmsi „stínovým parlamentem“ neparlamentních stran, které mají za cíl hájit národní zájmy proti EU.
„Nejde o žádnou formu slučování. Každá ze stran
bude nadále vyvíjet svoji činnost na politické scéně, jen
navíc bude členem širšího grémia, které se bude dohadovat o vzájemně výhodné spolupráci,“ řekl předseda Národní demokracie Adam B. Bartoš a zdůraznil, že
touto spoluprací nebude ohrožena samostatnost jednotlivých politických subjektů.
Předseda DSSS Tomáš Vandas považuje zahájení spolupráce euroskeptických stran za nadějný příslib
do budoucna, kdy je nutné sjednotit postup národních
sil vůči zkorumpované politické garnituře v naší zemi.
Strany si v tomto grémiu budou zcela rovny. Bude se uplatňovat zásada „jedna strana – jeden hlas“, bez
ohledu na dosažené výsledky v posledních volbách.
Každá z přítomných stran bude kromě svého předsedy nominovat do společného orgánu ještě dva další zá-

Pražská „hrdost“ 2014

padě nelze hovořit o tom, že by člověk jiného
pohlavního zaměření byl jakkoli znevýhodňován. Naopak. Pokud kupříkladu ztratí takovýto
jedinec z nějakého důvodu svou práci, může
si jít bezelstně stěžovat na vyšší místa s tím, že
byl propuštěn z důvodu diskriminace. Vzedme
se obrovská vlna solidarity a sociálního uvědomění, zvláště pokud bude dotyčný svůj těžký osud navíc okázale medializovat. Když ovšem ztratí práci heterosexuální muž, nebude
mít u žádné instituce zastání.
2. Jsme toho názoru, že tento tzv. pochod tolerance již není o toleranci, ale o prosazování této odchylky, ba přímo o jejím vnucování davům lidí. Pokud navíc někdo tuto záležitost zkritizuje a dovolí si cokoli říci proti jediné
a jednostranně přijímané pravdě, je vystaven
nařčení z homofobie, xenofobie a jiných fobiích, je zesměšňován, urážen, je mu vyhrožováno, je mnohdy perzekuován. Zde spatřujeme rozdíl
mezi tolerovanou homosexualitou a naprosto zavrženíhodným homosexualismem.
Samozřejmě různé pseudohumanistické spolky,
složené často z kavárenských tlachalů, toto podporování jinakosti vítají a houfně se na ní přiživují. Jejich „záštita“ dochází až do takových mezí, kdy např. ministr pro
„lidská práva“ (Dienstbier) navrhuje, aby si mohli homosexuálové adoptovat děti. Jakkoli se Dělnická strana nebrání určitému tolerování odlišnosti, s tímto po-

platníků? Rusko bez Evropy přežije, ale přežije Evropa
bez Ruska? Budeme mít v zimě čím topit? Možná je na
čase, abychom se konečně probrali a položili si otázku, zda tento globální systém, kde každý je odkázaný
na každého, je správný.
Naše babičky říkávaly, že všechno zlé je pro něco
dobré, pokud si z toho vezmeme správné ponaučení.
Dostali jsme lekci a je jen na nás, zda přehodíme výhybku nebo budeme pokračovat dál směrem do pekel,
bít se přitom do prsou a vykřikovat, jak jsme to tomu
Putinovi konečně nandali.
Mgr. Světlana Dvorská, vedoucí redaktorka PD

žadavkem radikálně nesouhlasí. Je to absolutně proti
smyslu přírody, proti tradičnímu pojetí rodiny, a je na
místě se děsit toho, že se někdo (ač oni sami dychtiví
prosazovatelé homosexualismu mají rodiny naprosto
vzorové) opět pokouší zvrhle vyzrát nad přírodou. Planeta Země putovala vesmírem miliony let bez člověka
a jednou se to může zopakovat, pokud si lidé neuvědomí, že za svou existenci nevděčí jakýmsi pomateným
ideologům, ale procesům nesmlouvavých přírodních
zákonitostí. A právě v tomto průvodu samozřejmě za-

Předseda ND Adam B. Bartoš
stupce. Do budoucna se podle Bartoše počítá i s připojením dalších politických subjektů a s kooptováním zástupců občanských sdružení či iniciativ do tohoto orgánu, který by měl koordinovat postup euroskeptiků v ČR.
V otázce nadcházejících komunálních voleb se
účastníci shodli na účelnosti vytvořeních koaličních
kandidátek, aby v žádném místě nešly zúčastněné euroskeptické strany proti sobě, a aby se tak co nejlépe
využil koaliční potenciál zmíněných stran. Strany se také shodly, že v případě senátních voleb dojde ke vzájemné podpoře navržených kandidátů, aby tak nedocházelo k jejich vzájemné konkurenci.
tiskové centrum DSSS

Úryvek
z Programové listiny

Rozvoj sportu a tělovýchovy. Stát musí vytvářet podmínky pro rozvoj sportovních aktivit občanů
a pro masový i výkonnostní sport a tělovýchovu,
což je nejlepší zárukou pro zdravý rozvoj generací.
Provozovatele sportovních aktivit motivovat k pořádání akcí pro širokou veřejnost daňovými úlevami.
Rovněž vytvářet takové podmínky, aby si každý, kdo
chce a může po své práci či ve svém volnu, mohl zacvičit v prostředí k tomu určeném, v tělocvičně apod.
buďto zcela zdarma nebo za minimální poplatek.

znívají hlasy, aby si tzv. gayové mohli
děti do péče vzít. V souvislosti s dětmi
– na festivalu vloni dokonce prvně prošli už i pedofilové. Celá tato „paráda“
mimo jiné zahrnovala akce s názvy jako
„Kožená zóna“, „Romské teplo“, „Miluj
všechny – posluž všem“, „Dirty disco“,
„Gay rychloseznamka“, „Noční prohlídka gaybarů“ a podobně. Je to skutečně
výsměch, když tyto existence pak chtějí
mít svěřeny děti do opatrování.
Znovu tvrdíme: Odpustíme leccos, ale i tolerance má své hranice. Rozhodně nesouhlasíme s tím, aby tato odlišnost byla takto nestoudně propagována a veřejnosti vnucována, jako je tomu u tohoto festivalu. Nechť si v soukromí každý žije s kým chce, pokud tomu zákony (psané, nikoliv přírodní) neodporují. A stejně tak jako normální páry si nevynucují podobnou pozornost, neměli by na sebe takto upozorňovat ani zástupci těchto směrů, tzn. homosexuálové, lesby, transsexuálové či pedofilové. Nevzpírejme se přírodě, ale podporujme zdravou tradiční rodinu. Z úcty k minulým generacím a hlavně z povinnosti k dalším pokolením. To je stavební kámen a základní
heslo politiky DSSS.
Bc. Miroslav Konečný,
redaktor PD
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SOUD: Výzva k podpoře tajemníka DM Jakuba Svobody
Pálit evropský hadr není trestný čin

Tajemník Dělnické mládeže (DM) Jakub
Svoboda byl za spálení vlajky Evropské unie
při zahájení předvolební kampaně Dělnické
strany sociální spravedlnosti (DSSS) odsouzen trestním příkazem ke čtyřměsíčnímu pod-

mínečnému trestu s odkladem na
jeden rok. S tím Jakub Svoboda nesouhlasil a proti rozhodnutí podal
ve stanovené lhůtě odpor.
V souvislosti s tím bylo u Obvodního soudu pro Prahu 1 nařízeno jednání na den 23. 9. 2014. Vyzýváme tímto všechny nacionalisty, členy
a sympatizanty DM a DSSS k účasti na soudním jednání. Soudu se také zúčastní předseda DSSS Tomáš Vandas.
Současně zahajujeme finanční sbírku

DSSS uspěla v Eurovolbách
v řadě obvodů
Přestože volby do Evropského parlamentu nedopadly z pohledu Dělnické strany
sociální spravedlnosti (DSSS) dobře, v některých městech a obcích jsou dosažené výsledky příslibem pro komunální volby, které
se uskuteční na podzim tohoto roku.
Pro informaci přinášíme některá zajímavá data: Duchcov – 6,44% (Ústecký kraj);
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Jinín – 12,5%, Větřní – 12,4%, Zlatá Koruna – 8,1%, Hoštice – 5,6% (Jihočeský kraj);
Dolní Nivy – 11,8%, Rotava – 6,1%, Šindelová – 9,1%, Horní Slavkov – 4,1% (Karlovarský kraj); Týnec nad Sázavou – 3,5% (Středočeský kraj); Staré Ždánice – 5,6% (Pardubický kraj).
tiskové centrum DSSS

k podpoře Jakuba Svobody. Všichni, kteří
chtějí přispět jakoukoliv finanční částkou na
úhradu právních služeb, mohou tak učinit na

konto 1227420012/3030. Výše přijatých darů
i výdajů za právní služby budou zveřejněny.
tiskové centrum DSSS

Glosa pražského předsedy
DSSS Jiřího Petřivalského
K pošpinění jména Petry Kvitové
poslancem Humlem

Naše tenistka Petra Kvitová platí daně
v Monaku a pro mnohé politiky je to problém.
Mají pro ni nadávky za to, že dobře reprezentuje naši zemi, chtějí ji brát občanství atd. Problém s tím, že např. Petr Kellner je platí, v nesrovnatelně jiné výši také jinde, nikdo nemá.
Já Petře fandím. Člověk si tady platí
zdravotní pojištění a potom ho nechají 90 minut v sanitce, dokud neumře. Člověk si platí
sociální pojištění, ale naše generace se stejně důchodu nedožije, a když náhodou onemocníte, tak máte tři dny bez peněz, potom
Vám 14 dni nic nedá zaměstnavatel a stát se

s Vámi vyrovná po x měsících. A co si platíme z daní? Věci jako policii a soudy, kde si
mafie dělá, co chce a naši lidé dostanou tak
max. nějaký podivný § za nic?
Děkuji ti, můj milovaný státe za to, že se
o mě tak hezky staráš, ale rád ti ulehčím tvoji
práci. K ničemu tě nepotřebuji, všechno, co
mi přinášíš, si stejně platím zvlášť. Nepřerozděluj měsíčně moji desítku na odvodech pro
lidi, kteří to naházejí do bedýnek. Nic od tebe nechci a ty nechtěj nic ode mě.
Jiří Petřivalský
předseda DSSS Praha
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Babiš nás opět zásoboval skandály

Zabití Češi
v Afghánistánu
(pryč z NATO)

Před několika týdny se do médií dostala zpráva, že při sebevražedném bombovém útoku v afghánském Bagrámu zahynuli čtyři profesionální vojáci z Chrudimi a z Žatce ve věku od dvaceti osmi do
třiceti dvou let. A o pár dnů později v pražské vojenské nemocnici bohužel zemřel i další český voják zraněný také při již zmíněném sebevražedném atentátu.
Tragédie rozpoutala diskusi o smyslu zahraničních misí, které se bezprostředně netýkají bezpečnosti České republiky, a o tom, zda dnešní vojáci pracují pro žold nebo pro vlast.
Je nám moc líto mladých životů a všech pozůstalých, nicméně je třeba se na věc také podívat
z jiné strany. Proč posíláme naše vojáky bojovat do
cizích zemí, a za cizí zájmy? Afghánistán nás nenapadl, nenapadl žádnou členskou zemi NATO. Tohle
opravdu není náš boj. Naši vojáci by měli v první řadě chránit naši zemi, naše občany.
Afghánistán přece není náš svět, stejně tak jako Irák, Libye, Sýrie atd. Tam nemáme prostě co dělat. Tímto jednáním nechráníme naši zemi. Naopak
k sobě islamisty zveme. A taková ,,návštěva“ může
být hodně krutá.
Tohle si asi naši zákonodárcové neuvědomují,
a to je velmi smutný fakt. Smrt těchto našich vojáků,
tak jako smrt všech zahraničních vojáků všech válek v Afghánistánu smysl nemá a nikdy neměla. Co
ale smysl má, je v řádných demokratických volbách
ukázat těm u koryt, že už nechceme jejich špinavou
politiku. A že souhlasíme s vystoupením z NATO.
Ladislav Budz, redaktor PD

1. Babišův Agrofert zastřešen Monsantem!
Monsanto je největší šiřitel geneticky modifikovaných plodin (GMO) na světě. Tyto nebezpečné suroviny pro výrobu potravin jsou masivně pěstované nyní i Agrofertem. V ČR již tuto zrůdnost pěstuje na stovkách hektarů našich polí. Příští rok, pokud předtím včas
nepadne Babišova-Sobotkova vláda, to bude strašné –
bude vše v Česku dle MONSANTO.
Ale lidi tančí, jak televize vyhrává, jako na Titaniku, když se potápěl – pěkně zvesela a optimisticky. Naprostá většina se díky optimismu vůdců utopila.
A jedy budou přímo doma v mase i zelenině na
našem talíři a lékaři se budou divit, jak to, že tyto nové
nemoci vůbec neznají. A zdravotní pojišťovny nebudou
zvládat nápor pacientů.
2. Babiš okrádá diváky TV Óčko!
Na TV Óčko v pozdních hodinách běží televizní hra SEXY GAME, kde volající diváci byli okrádáni,
v rámci uměle natahovaných hovorů až o hodiny, i o
desítky tisíc!!! Babiš jako majoritní vlastník této televize od toho dává ruce pryč, zříká se odpovědnosti, jako vždy. Rada pro rozhlasové a TV vysílání proti těmto
praktikám vystoupila a snažila se věc řešit přes ministerstvo financí, konkrétně odbor, který kontroluje hry
a loterie, ale bohužel tam sedí právě Babiš a námitka tak byla smetena ze stolu. Přece nemůže chudáček
trestat sám sebe.
3. Babiš hrozí fyzickým napadením premiéra!
Babiš ve vzteku slovně útočil na premiéra Sobotku, citujeme: „Já dám Sobotkovi lopatou, pokud nepřestane.“ (Ne, že by si to Sobotka čas od času nezasloužil, nicméně takto by se ministr vyjadřovat rozhodně neměl, ukazuje jak primitivním člověkem je.) Proč
byl vlastně takto rozohněný? Jednoduché. Telička, jeho kandidát do Eurovoleb, byl průkazně napojený na
nechvalně známého uhlobarona Bakalu a premiér na

6. Babiš provádí čistku v MF dnes
Odešla šéfredaktorka Slonková a řada redaktorů
s ní. Slonková při nástupu do funkce říkala, že věří dohodám s majitelem Andrejem Babišem a vedením společnosti, které garantují svobodný obsah, bohužel naletěla. Psala pravdu o mafiánském komplexu ANO 2011

Nejedná se ale o první nápad pana ministra, který
zvyšuje ceny pohonných hmot. Panem Babišem v roce
2010 prolobovaný 6-ti procentní podíl biosložky v pohonných hmotách řidičům zdražuje naftu o dalších 50
haléřů. Navíc stát díky nižší spotřební dani na biopaliva
přichází ročně o dalších zhruba 1,5 miliardy korun. Společnost AGROFERT, a.s., vlastněná panem Babišem, je
největším majitelem zemědělské půdy v České republice a současně jeden z největších producentů biopaliv.
5. Babišův kabinet hlásí příští rok schodek 100 miliard!
Vzpomínáte si, na to jak Babiš sliboval úsporné
zacházení se státními penězi? A je to tady, Kalousek hadr. Jen za jeden rok nás zadluží více jak o 100 miliard.

a to se nesmí. Mladá fronta Dnes patří od loňského
června předsedovi hnutí ANO, ministrovi financí Andreji Babišovi. Ještě někdo věří agentu Burešovi, že přes
svůj mediální gigant Mafru nebude měnit veřejné mínění o ANO 2011? Konec svobodného tisku v Čechách.
7. Babišova OLMA něco tají
V pořadu Jídlo s. r. o. objížděl propagátor kvalitního stravování Roman Vaněk, různé velkovýrobce potravin, aby ukazoval národu, jak to vlastně chodí. Jediný, kdo odmítl, byla Olma, kterou vlastní vicepremiér
Babiš. To je prostě jeho klasický postup. Okrádat a likvidovat občany a šikovně to zastírat.
Miloslav Wolf, DiS., šéfredaktor PD

Zákaz kouření napříč restauračním
sektorem, tvrdě odmítáme!

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 diskriminovat a utlačovat kuřáky.
Nadcházející datum 31. 12. 2015 bude nejspíše

Nacionalisté se sešli před
Izraelskou ambasádou

Na výročí 9/11 se sešly před Izraelskou ambasádou asi dvě desítky lidí, aby uctily civilní oběti válek způsobené agresivní politikou teroristického státu
Izraele a jeho prodloužené imperialistické ruky armády USA, která ve světě pomocí ohně a meče šíří svobodu a demokracii.
Na akci nám zdárně sekundovaly desítky policistů v různých verzích od klasických igráčků až po specializované tajné verze pro boj s extrémismem. Rovněž
nechyběla známá novinářská esa názorově korektního
nebe jako Vítek Hassanů, nebo naše fanynka Ingrid Romancová, která si může připsat další přeživší výjezd.

toto poukázal. Arogantní Babiš, kritiku vyloženě nenávidí, zvláště je-li pravdivá.
4. Lidumil Babiš opět zdražil pohonné hmoty, kvůli
svému obohacení!
Babiš opět lobuje za větší podíl zelené nafty v palivech tentokráte u zemědělců,

Stát Izrael, se vším svým rasismem, apartheidem, se
svoji agresivitou a geopolitickými ambicemi, je jejich
dílem, jejich dítětem. A je takovým, protože takoví jsou
oni – opět říkám, že ne všichni, ale ony mocné rodiny
určitě – přesvědčení o své vyvolenosti, povýšení, mocichtiví, toužící po světovládě, věřící, že jim patří svět.
Do jisté míry to vychází z jejich talmudistického pojetí víry. Jsou rasističtí ze své podstaty. Považují nás za
podlidi, dobytek, sebe samotné pak za vyšší rasu, která má vládnout světu.“
Po jeho projevu symbolicky polil načrtnuté obrysy lidských těl předseda pražské DSSS Jiří Petřival-

posledním dnem, kdy si budeme moci svobodně zapálit cigaretu v restauracích, hospodách ale také barech.
Tento likvidační nápad je z dílny ANO-ČSSD. 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 atd.)
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. kouřit
atd. Ale když se člověk svobodně
rozhodne, tak už státem nesmí být
nadále diskriminován.
V neposlední řadě jsme i proti neustálému zvyšování daní za tabákové výrobky.
Mnohem rozumnější by bylo, kdyby státní orgán požadoval po
restauracích povinně stavebně oddělené prostory, kde se kouří a kde
ne, nebo kdyby požadoval vybudovat dostatečně silnou vzduchotechniku. A dal by majitelům několik let
na realizaci. Ale i toto je zásahem
do volného podnikání, tudíž nic co
bychom bez výhrad podpořili. Další aspekt tohoto nařízení co musíme
ještě zmínit je to, že zákaz kouření se bude týkat i barů, klientela barů se skládá převážně z kuřáků, tudíž na
bary to bude mít ještě silnější dopad než na zbytek zařízení v restauračním sektoru.
Postavme se za práva kuřáků a restauratérů!
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD

DSSS se v Děčíně
postavila za slušné občany

Při akci nám příliš nepřálo počasí, kdy se přesně
úderem 18. hodiny rozpršelo, což ovlivnilo délku piety. Jako první vystoupil se svým projevem předseda
DSSS Tomáš Vandas, který ve svém vystoupení mj. řekl, že civilní oběti jsou smutným doprovodem každého
válečného konfliktu a že zejména Stát Izrael a Spojené
státy praktikují agresivní politiku, která vede ke vzniku
mnoha hrůz a utrpení.
Po něm promluvil předseda Národních demokratů Adam B. Bartoš, který například uvedl: „Ne Židé
jako národ, rasa a tedy ne všichni Židé, ale vlivné bohaté židovské rodiny, vlastnící obrovské majetky, mají
často prsty v těchto tragických dějinných událostech.
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ský kečupem, který představoval krev na rukou Izraelců. S třetím projevem vystoupil předseda Konzervativního a sociálního hnutí Ladislav Malý, který připomněl
vliv zastupitelů Izraele na světové dění. „Stopy izraelské tajné služby můžeme najít v tragické události, kterou i dnes připomínáme – v 13 let starému útoku na
dvojčata. Stopy konání izraelské tajné služby Mossad
můžeme najít i v mnoha „barevných revolucích“, kolik
se jich jen na světě děje.
Děkujeme všem účastníkům akce, že si našli čas
a uctili památku obětí nesmyslných válek a okupační
politiky státu Izrael.
Tiskový odbor DSSS Praha

V sobotu 23. 8. 2014 se na Mírovém náměstí
v Děčíně konal protestní mítink, který pořádala Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS). Mítink se konal
na podnět děčínských občanů, kteří požádali o svolání
protestní akce jako reakci na zvyšující se kriminalitu ze
strany nepřizpůsobivých občanů.
Celkem na sto dvacet účastníků si vyslechlo projevy čtyř řečníků. Jako první se slova ujal předseda
DSSS Tomáš Vandas, kterého vystřídal krajský předseda DSSS Ústeckého kraje Jindřich Svoboda, a poté
k přítomným lidem promluvil i výkonný místopředseda
DSSS Jiří Štěpánek. Všechny projevy byly často přerušovány souhlasným potleskem. Po představitelích Dělnické strany vystoupil s příspěvkem také člen Národní
demokracie Petr Žák, který upřesnil současnou situaci v Děčíně a informoval o aktivitách místních občanů
při jednání s radnicí.
Veřejné shromáždění probíhalo za zvýšených
bezpečnostních opatření. I když se zpočátku několik

nepřizpůsobivých a pochybných individuí snažilo shromáždění narušit, nakonec se jim to nepovedlo a mítink
proběhl bez větších konfliktů. Akce se zúčastnili i zástupci DSSS Praha.
Všem zúčastněným děkujeme.
Tiskové centrum DSSS Sever
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Loď zvaná Česká
republika je již plná

Imigranti mohou být naší zemi prospěšní.
Imigranti mohou pomoci tomuto státu i nám
všem. Chceme-li, aby k nám proudili HLAVNĚ
lidé užiteční, je třeba tomu nastavit i systém
a mezi příchozími rozlišovat. Ne každý imigrant
má u nás ušlechtilé cíle. Není tajemstvím ani
nemalý podíl cizinců na kriminální činnosti. Takových tu je již přespříliš a těch je třeba se zbavit cestou ztráty možnosti pobývat na území

státu. Loď je již dost obsazená a je třeba rozlišovat, kdo bude prospěšný člen posádky, kdo je
platící cestující a kdo je jen černý pasažér. Kdo
se chce vézt bez toho, aby přiložil ruku k dílu
a byl jen přítěží, nebo dokonce parazitem. Je
v pořádku mezi zájemci rozlišovat a těm, pro
které místo není říci: Naše loď je již plná.
Jan Novotný
redaktor PD

Zrušení
protikorupční linky.
Kdo v tom má prsty?

Provoz protikorupční linky 199 byl ukončen z nepochopitelných důvodů v tichosti k 30.
4. 2012. V té době byl ministr vnitra Jan Kubice,
ministr spravedlnosti Jan Pospíšil z ODS (nyní
TOP 09) a premiér Petr Nečas.
Ptáme se: „Kdo z těchto pánů již nechtěl,
aby nahlášení, řešení a případné potrestání korupce bylo tak snadné?“ Či už si půdu připravoval mistr Babiš?
Bezplatná linka musí být obnovena!
Podmínky podporující korupci
; koncentrace politické moci
a rozhodování, opravdu nedemokratické režimy, ať jsou centralistické, totalitní nebo se vyznačují vládou mocenských klanů
; apatická, nezajímající se, nebo „poddanská“,
tomu či onomu „vůdci“ lehce podléhající veřejnost, která se nezajímá o politiku – veřejné věci – nebo na ni nemá dostatečný vliv
; slabé právo, nedostatečná justice, nebo
sloužící jen mocným a vlivným k prosazování jejich zájmů – nedostatečná „vláda práva“
; tajení informací, rozhodování, procesů a zá-

vislostí, nedostatek otevřenosti, transparentnosti
; pro veřejnost, občany, jejich kontrolu, uzavřené mocenské a politické kliky
; velké, a nekontrolované, částky financování
ať veřejných, nebo soukromých, projektů
; špatně placení úředníci, zaměstnanci veřejné správy
Důsledky korupce
; oslabení správy veřejných věcí,
politiky, vedoucí až k rozpadu státu
; oslabení hospodářských výsledků, ekonomiky, vedoucí až
k nemožnosti podnikat
; růst chudoby a nezaměstnanosti
; rostoucí daně a zároveň rostoucí daňové úniky
; rostoucí nedůvěra v politiku, ekonomiku,
a k vlastním schopnostem, rezignace
; úpadek schopných firem a ztráta mozků
z průmyslu, obchodu, služeb i politiky
; odchod těch schopných tam, kde se mohou
(lépe) uplatnit
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD

Za humny je drak? Bohužel je to něco mnohem horšího!

Již několikrát v historii starobylého kontinentu Evropa se stalo, že nám naší krásnou
a nefanatickou Evropu chtěli zabrat muslimové přes jižní část. Ale vždy jsme je dokázali
vyhnat zase zpátky na jejich území. Nicméně
nyní útočí z více směrů, krom jihu se jim zalíbilo také na západě či severu. Jen východ se
jim zatím nezamlouvá. Státy jako Velká Británie, Německo, Holandsko, Švédsko, Norsko,
Španělsko, Itálie a další jsou silně obsazené
muslimskými radikály a přestávají či už přestaly býti evropské. Aby toho nebylo málo,
tak letos je muslimských imigrantů legálních

i ilegálních nejvíce v historii a pomalu se začínají rozmáhat i v naší krásné kotlině. Proto
27/9 DSSS bude probouzet bojovné Čechy
v Teplicích, aby tomuto udělali přítrž, dokud
je ještě možnost. Kriminalita, mešity, džihád,
agrese, nadřazenost vůči křesťanům, halal,
šaría, zahalování, atd. Na co všechno si budeme muset zvykat, pokud neuděláme okamžité opatření?
Podaří se nám muslimy znovu porazit?
Spojme se!
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD

Ze sanitek se nesmějí stát pohřebáci

Poslední dobou přibývá případů, kdy se
pacienti, kteří si zavolali, či jim byla zavolána
rychlá záchranná služba, své pomoci nedočkají. Mnozí z nich skončili tím nejhorším možným
způsobem.

radnici v Praze 9, kde zkolabovala devětasedmdesátiletá žena. Sanitka dorazila až za půl hodiny a stará paní mezitím zesnula.
Opět úmrtí znamenal pozdní příjezd záchranářů k muži v Mariánských Lázních v říjnu

Rodící ženu odmítli přijmout, neboť nemocnice hlásila stop stav. Žena tak musela rodit v sanitce, což je v tomto tisíciletí neuvěřitelná představa. I přes tuto neomluvitelnou nehoráznost nový život vznikl. Další případ nedokonalé zdravotnické péče už skončil smutně. Záchranná služba Plzeňského kraje naprosto selhala, když zdravotníci nedokázali v limitu dojet k 54letému Štefanu B., který v noci zkolaboval na velikonoční zábavě na Rokycansku. Muž,
kterému vypovědělo srdce, ještě před příjezdem pomoci zemřel. K další tragédii došlo na

minulého roku. Údajně bez zjevné příčiny zemřela podle lékaře patnáctiletá dívka v Horní
Suché na Karvinsku. Jak se však ukázalo, sanitka po prvním volání vůbec nepřijela. Rodiče zemřelé ve čtvrtek nejdříve bezvýsledně žádali na
pohotovostní službě o příjezd sanitky a lékaře.
Nedočkali se jí. Dále – v prostějovské restauraci jeden ze stálých hostů omdlel a nedočkal se
příjezdu sanitky. Do rána zemřel.
Jistého Stefana S., muže německé národnosti, bolela hlava, měl zánět středního ucha.
V sobotu už nemohl vstát z postele a měl vyso-
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kou horečku. Rychlá záchranná služba ale odmítla přijet. V neděli ráno otekl a sousedé volali
o pomoc. Ta přijela po hodině a půl. Jenže muž
hodinu předtím zemřel. Zatím poslední (a kdoví, kolik podobných případů ještě nekoluje na
internetu) případ se odehrál před pár dny, kdy
záchranáři skoro nepředali tři pacienty s mrtvicí, a třicetiletého muže se srdeční arytmií, a jezdili zmateně po Praze bezmála dvě hodiny. Lékaři se odvolávají na to, že jich je na ambulanci málo a zrušila se lůžka. Sanitky budou jezdit
bez lékařů. Je jich málo a skončí jim přesčasy.
V kontrastu s těmito tragickými případy
nejde nezmínit horlivé posílání vládních a armádních letadel pro zraněné z ukrajinských ulic
z nedávných nepokojů v Kyjevě a dalších městech. Zde se mohli představitelé doslova přetrhnout, aby účastníci tzv. protestních majdanů
byli přednostně ošetřeni a byla jim poskytnuta prvotřídní a rychlá péče, zatímco čeští občané umírají v zoufalém čekání na první pomoc.
Příčinu toho všeho ale nehledejme v českých lékařích, kterých si vesměs vážíme a jsme
přesvědčeni, že většina z nich jsou odborníci
na svém místě. Původ je stejný jako v mnoha jiných oblastech, a sice finance. Výdaje na zdravotnictví v ČR patří k nejnižším v celé Evropě
a tři roky po sobě se bez ohledu na inflaci ještě
snižují. Mladí a kvalifikovaní lékaři stále odcházejí za prací do zahraničí. Zdravotní pojišťovny ve spolupráci s ministerstvem připravují redukci počtu soukromých ambulantních lékařů
a lékařská péče kvůli tomu bude hůře dostup-

ná. Do Česka přicházejí na „zkušenou“ doktoři
nebo někdy spíše ranhojiči z třetího světa. Tomu je potřeba zamezit. Řešením ale není zavádění či znovuzavádění poplatků ve zdravotnictví, vždyť z ústavy je jasně známo, že člověk
má právo na bezplatné lékařské ošetření, samozřejmě s tím, že si celý život platí zdravotní
pojištění. Právě současní političtí představitelé
si ale opět pohrávají s myšlenkou zavést např.
platbu v nemocnici, jako např. finančník Babiš
nebo sociálnědemokratický (!!!) senátor Štěch.
Je vidět, že na své předvolební taháky na voliče zapomněli a pokouší se opětovně zradit
své voličstvo, jako po každých volbách. Řešením je účelné nakládání s finančními prostředky, aby končily tam, kde mají a nikoliv v kapsách papalášů nebo ředitelů pojišťoven, kteří
se předhánějí ve zlatých padácích, nákupech
luxusních vozů či stavbách soukromých přepychových domů. Řešením je starání se o běžného pacienta, kterým se může stát kdykoliv
kdokoliv z nás! Kritika nemíří na řadové lékaře, ale na politické činitele posledních let, kteří
jsou jednoznačnými viníky tohoto trestuhodného stavu. Je na místě zvednout varovný prst
a vzpamatovat se, jinak – zatím sarkasticky míněno – místo klasických sanit budeme moci
k nemocným rovnou posílat černé sanitky pohřební služby. Dělnická strana sociální spravedlnosti – za řádnou a náležitou zdravotní péči
pro potřebné občany a pacienty.
Bc. Miroslav Konečný
Redaktor PD
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Vlastimil Pechanec – justiční zločin

Dnešním hostem pro rozhovor je Vlastimil Pechanec nedávno podmínečně propuštěný z vězení, kde
si odpykával trest za vraždu roma Otto Absolona. Jelikož jeho odsouzení provázela řada nejasností, rozhodli jsme se dát mu prostor k vyjádření na stránkách
našich novin.

PD Povězte prosím čtenářům, jak vypadal Váš
život před uvězněním? (práce, osobní život atd.)
Měl jsem stálé zaměstnání a krátce před svatbou.
Tradiční harmonický vztah, společná výchova dvou malých dětí.
PD Jak dlouho jste byl ve vězení a kolik Vám
je nyní let?
Ve vězení jsem byl od 21. 7. 2001 Až do nynějšího propuštění, na 6letou podmínku z pardubické věznice, 25. 6. 2014 Za vzorné chování během výkonu trestu
odnětí svobody. Bude mi 35 let.
PD Jak celý incident proběhl?
Incidentu jsem se neúčastnil, ale měl jsem být
někde u vchodu do baru v zatáčce ve svitavách 20.
7. 2001. Cikán Otto Absolon měl přijít ve společnosti dalších cikánů. Ty tam však nikdo neviděl. Absolon
byl bodnut do pravého boku, na poúrazový šok druhý
den zemřel v nemocnici. Na místě byla rockovější diskotéka: velký hluk a špatná viditelnost.
PD Jaký máte vztah k romům?
Můj vztah k cikánům je po mnoha osobních zkušenostech negativní, ale je to hodně individuální. Soudím lidi podle charakteru, nikoliv jen podle vzhledu či
názoru. Názor na věc bývá otázkou informací. Jistě jsou
také slušní cikáni. Každý má právo mít odlišný názor.
PD Myslíte, že na vašem odsouzení mohl někdo profitovat?
Jistě, tehdy jako krajská státní zastupkyně v hradci králové byla na můj zpolitizovaný proces nasazena
nechvalně známá tzv. Hlava justiční mafie renáta vesecká, která pak byla dosazena až na post nejvyšší státní

zástupkyně. No a médiální štváči a ochránci odlišnosti, parazitů a cikánů, měli doslova hody u koryt plných
lží a polopravd.
PD Politici Vás odsoudili dříve, než proběhl soud. Jaký dle Vás na rozhodnutí soudu to mělo dopad?
Vzpomínám si, že po mém zavření nastala velká vlna perzekucí pronárodní opozice a volaní politiků od sněmovních koryt, abych dostal výjimečný trest,
aniž by je zajímala fakta a mnoho rozporů a pochybností v kauze. Pravda jim je
lhostejná, jen když si udrží svá koryta.
PD Kdo podle Vás Mohl být
skutečným pachatelem vraždy? Hovořilo se o synovci zasahujícího policisty.
Potencionálních pachatelů je více. Synovec policisty velícímu zásahu, či synovec předsedkyně krajského soudu v hradci králové, kde jsem byl souzen,
nebo polocikán karel krátký, ten i podle vlastních slov
obchodoval s absolonem s mnoha věcmi, a podle několika lidí v tom byly i drogy. Krátký měl mít poměr
s družkou absolona.
PD Jak byste ohodnotil kvalitu Svitavské nemocnice, kde pobodaný rom zemřel?
Svitavská nemocnice je na lepší úrovni.
PD Byl pobyt ve věznici těžký? Byly podmínky pro život přijatelné?
Ze začátku a v jistých obdobích kdy mi např. Zemřel otec, to bylo velmi těžké. Jinak jsem se snažil nemyslet jen na to velké bezpráví, poněvadž bych se tam
asi zbláznil. Podmínky jsou v každé věznici rozdílné, tak
i na odděleních. To se složitě popisuje.
PD Jak se k Vám chovali spoluvězni a ostraha?
Problémy se spoluvězni byly, ale to jen s těma
primitivnějšíma cikámama. Potkal jsem tam i několik
sourozenců absolona. Ze strany dozorců to bylo až na
2 výjimky pozitivní.
PD Jak jste si krátil volnou chvíli?
Snažil jsem se vyplnit čas pozitivné: čtením knih,
psaním dopisů a članků, cvičením, poslechem rádia,
atd.
PD Proč myslíte, že lidé v tak hojném počtu
věří ve vaší nevinnu a stojí za Vámi?
Vážím si velké podory lidí. Tito lidé nejsou ovce
v tupém stádu dnešniho konzumního světa. Tito lidé si

Měření zraku v oční
optice. Ano či Ne?

Nedoporučujeme to z následujících důvodů. Nikdy si nemůžete být jistí, na koho narazíte. Optik, optometrik a oční lékař jsou rozdílné osoby. V optice nezřídka prodávají brýle v podstatě běžní prodavači – optici,
optometrie a oční lékařství jsou VŠ obory. V řadě optik
ale pracují pouze optici „prodavači“!!
Optometrista se specializuje na vyšetření zraku
měřením, na aplikaci kontaktních čoček, a na výběr vhodné korekční pomůcky pro váš ostrý zrak. Oční optik
doporučuje a zhotovuje optické a korekční pomůcky podle předpisu. Optometrista se vás zeptá na vaše potíže se zrakem, na váš zdravotní stav,
povolání a způsob života, aby si udělal představu o tom, jak potřebujete
brýle používat. Měření kvality zraku na
přístroji se nazývá objektivní refrakce.
Jedná se o fyzikální měření refrakčního stavu oka, tedy potřebných dioptrických hodnot pro to, aby paprsky dopadající do oka vytvořily správný obraz na sítnici.
Toto měření se provádí pomocí specializovaných přístrojů, v současné době nejčastěji pomocí automatického refraktometru.
Hodnoty naměřené autorefraktometrem mohou
indikovat přítomnost problémů se zrakem a potřebu
korekce zraku. Naměřené hodnoty slouží jako výchozí bod pro další krok očního vyšetření – subjektivní vyšetření. Ačkoliv moderní přístroje měří s vysokou přesností, samotné výsledky měření autorefraktometrem
nelze použít jako předpis pro zhotovení pomůcek pro
korekci zraku (brýle, kontaktní čočky). Proto následuje
samotnému zjišťování dioptrií – takzvané sklíčkování.
Tato část zatím nejde nahradit žádným přístrojem, protože to, jak vidíte, je zcela subjektivní. Nakonec by vám
měl oční odborník vysvětlit, k jakému závěru dospěl,
objasnit vám, jakou refrakční vadu máte, jaká bude pro

vás vhodná optická pomůcka, jaký typ skel je vhodný
i s ohledem na vaši profesi nebo zájmy. Optometrista
je vlastně jakýmsi mezistupněm mezi očním optikem,
který zhotovuje optické pomůcky podle předpisu, a očním lékařem, který měří zrak a předepisuje brýle a samozřejmě také léčí onemocnění očí.
Ve vyspělých zemích má profese optometristů dlouhou tradici a vysokou prestiž.
U nás tomu tak bohužel zatím ale ještě není! Spousta lidí často vynechává
návštěvu očního lékaře, protože nechtějí čekat na dlouhý termín objednání, a tak si nechají změřit zrak v optice
z důvodu ušetření času. Jenže měření v optice častokrát probíhá jen přikládáním sklíček a pohledem do dálky, bere se zřetel pouze na krátkozrakost a dalekozrakost, astigmastismus
se pomíjí (zakřivená rohovka taktéž patří do refrakčních
vad). Astigmatismus je poměrně častý, proto pokud
se nezměří i „cylindry“ (dioptrie jsou u krátkozrakosti/dalekozrakosti), tak počet naměřených dioptrií nebude přesný.
Změření u optometristy je relativně bezpečné,
tedy pokud nemáte astigmatismus. Řada lidí podlehla
boomu, měření dioptrií v optice, posléze vyhodili zbytečných pár tisíc za špatné brýle, na astigmatismus nebráno zřetel. Počet dioptrií často neodpovídá skutečně
potřebnému množství. Skla jsou jinak tvarována a brýle způsobují problémy, chození po schodech či periferní vidění se stává každodenní nepříjemností. Neriskujte
svůj zrak, je to ten nejméně postradatelný smysl a musíme si ho chránit, jak jen to lze. Měření zraku doporučujeme provádět výhradně u očních lékařů. Nezabere
to většinou ani 30 minut. Stačí jednou ročně.
Marie Pelnářová
redaktorka PD

jistě dokáží zjistit fakta např. Přes internet a mé stranky www.Pechanec.Info!!! Hodně lidí spojuje mojí kauzu s tou jiřiho kajínka, jak řadou rozporů tak i planováním filmu o kauze! Zatím se shání sponzoři, což mám
jako politicky nekorektni aktivista složitéjši. Ale boj za
obnovu procesu pokračuje!
PD Co děláte nyní? Práce? Koníčky, které jste
nemohl realizovat ve vězení?
Pracuji teď pod agenturou v jedné automobilce. Žiji zatím sám v podnájmu ve svitavách. Hodně času trávím v práci. Jinak mám rád sport, hlavně fotbal,
fandím spartě praha a svitavům, jako svitavský patriot, když jsem ho hrával i aktivně za svitavy. Zajímám

se o revizionizmus, historii, přírodu, zeměpis, sociální
a pronárodní politiku. Chtěl bych založit rodinu. Je toho mnoho.
PD Byl jste pronárodně činný před uvězněním
a chcete být případně nyní? Abyste pomohl napravit
zdejší alarmující situaci?
Ano, být aktivní je myslím základ boje za naše
práva, tradice a identitu! Je to práce pro budoucí generace, pro naše děti!!! Nedávno jsem se zúčastnil např.
Blokády pochodu homosexualů v praze! Být aktivní má
smysl! Nikdy se nevzdávejte!!!
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD

Lídr kandidátky pro Prahu 3 Petr Günther

Kandidát č. 3. Pro Prahu 3 Petr Vokněr

PD Dobrý den, prosím v krátkosti se našim
čtenářům představte.
Jmenuji se Petr Günther, je mi 48 let, pracuji
v oboru technických služeb, jsem místopředseda KO
DSSS Praha a předseda MO DSSS Praha 3. V DSSS
jsem od roku 2010.
PD Co vidíte jako největší problémy Prahy 3?
Největší problém Prahy 3 spatřuji v neprůhledném přidělování bytů a privatizace všeho druhu. Další věc je městská policie, která při výkonu své služby
měří dvojím metrem, viz parkovné. Seniorům v chodítku za stání vozu na chodníku uděluje blokové pokuty 600 Kč, zatímco se nestará, že za rohem na cyklostezce, ul. Příběnická se obchoduje s drogami. Za
další, radnice nesmyslně dotuje nemalými finančními
prostředky boxerský ring pro cikánskou mládež, kde
se učí bojovat a pak to přenáší do žižkovských ulic.
Nehledě na Nákladové nádraží, které se má přeměnit
v hrůzostrašnou dominantu obchodních středisek. To
se jistě hodí developerům, ale občanům Žižkova rozhodně méně.

PD Jak byste je vyřešil?
Všechny tyto body, co jsem popsal, se musí důkladně prověřit, viníky potrestat, aby zavládlo právo
a pořádek.
PD Jaké strany a uskupení považujete ve Vašem obvodu za největší zlo?
Všechny strany, které zde působí od roku 1989.
PD Jak se tváříte na spolupráci s Národní demokracií?
Uvidíme, co nám toto spojení přinese do budoucna. Je to o kompromisu.
PD Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům?
Jsme lidé jako vy, jsme jediná skutečná opozice,
pracujeme pro všechny slušné Čechy, jsme vlastenci,
ctíme právo, pořádek a vše co nám předali naši dědové
a pradědové. Podpořte nás v našem těžkém boji. Nejsme korupčníci, jdeme s otevřenou myslí a srdcem za
svým cílem. Je toho hodně co vám můžeme nabídnout
a věřte, že pořádek uděláme.
Miloslav Wolf, DiS., šéfredaktor PD

Otázky pro lídra
DSSS ŽIŽKOV

PŘIHLÁŠKA

Příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodné číslo: . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa bydliště (včetně PSČ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................
Telefon (e-mail): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povolání (příp. škola): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Přihlašuji se za člena Dělnické strany sociální spravedlnosti.
Souhlasím s programovou Listinou DSSS a stanovami.
Slibuji, že budu dbát o dobré jméno strany u veřejnosti.“
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), Ciolkovského 853, 161 00 Praha 6
Příloha: Průkazová fotografie (maximálně 1 rok stará)
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