
Osobnì patøím mezi lidi, kteøí si myslí,
�e sèítání je opìt dal�í bouda na obèany.
Vláda dle mého chce hlavnì zjistit, jak jsou
na tom obèané ekonomicky, aby vìdìla o co
je je�tì mù�e obrat a co jim zdanit.
Pøistoupím-li k formuláøi zjistím, �e vìt�inu
údajù u� stát musí mít, jen by staèilo si tyto
vytáhnout z databáze a pokud ne, tak naè
máme matriky, které mají na starost evidenci
obyvatel a úøady pro výstavbu, které jsou
od toho, aby byl pøehled o domech, bytech
a stavbách. A� u� tak èi onak, buïto jsou
zde zbyteèné jmenované úøady, nebo sèítání.

Pokud bych mìl formuláø rozebrat
v bodech, tak jméno, pøíjmení, rodné èíslo,
datum narození a pohlaví má k dispozici
matrika, stejnì jako státní obèanství, èi trvalé
bydli�tì a pokud se osoba zdr�uje jinde je
to její vìc, stejnì jako to kde se zdr�ovala
rok zpìt.

Bydli�tì matky a registrované partner-
ství, poèet dìtí , vzdìlání a práce je opìt údaj
který úøady ji� mají.

Co se týká zaji��ování dopravní ob-
slu�nosti tak to snad musí øe�it mìsta
a obce, ale zde u� zaèíná vláda zji��ovat jestli
máte auto, kolo èi motorku, i kdy� velmi
nenápadnì. Jaroslav Drtina, Pøedseda KO DSSS KHK

Sèítání lidí, nebo zji�tìní o co by �lo je�tì lidi obrat?
Tím bych uzavøel sèítací list osoby, kde

skoro 100% údajù musí u� úøady mít.
Co se týká domovního listu, tak zde snad

tyto údaje má úøad který se stará o výstavbu
a i na rekonstrukce musíte mít povolení, tak
jak je mo�né , �e to úøady nevìdí.Ov�em
u bytového listu jde ji� o výrazný zásah do
soukromí. Vìt�inu informací opìt úøady
mají, ale co je nìkomu po tom jakým
zpùsobem si ohøívají lidé vodu, jakou mají
koupelnu, záchod, èi jak vytápìjí, kdy�
v�echny energie neustále zdra�ují. Osobnì
bych se ani nedivil kdyby po té co zjistí, �e
dost lidí stále topí døevem, tak vymyslí zákon
aby tomu zamezili.

Dal�í vìc která je úplnì mimo je jestli
mají lidé poèítaè, asi je ji� pøipravená daò
z poèítaèe, internetu atd. podobnì jako tomu
máme pøi placení TV a rozhlasu.

Vrcholem je, �e  chtìjí vìdìt zda-li u mne
nìkdo obèas pøespí, jako tøeba náv�tìva,
které ujede poslední spoj domù. Co jim je
do takovýchto vìcí?! Co budou chtít vìdìt
pøí�tì? V kolik chodíme spát, jaké potraviny
jíme a co si oblékáme. Mùj závìr je, �e pokud
by �lo pouze o sèítání lidí, domù a bytù, tak
by si tyto informace stáhli z databází
povìøených úøadù a nedìlali mediální kam-

Ministr Vít Bárta (K�efty veøejné) chce pøesunout peníze
ze �eleznice do silnièní dopravy.

Nepùjde v�ak o klasické nutné opravy silnic a výstavbu obchvatù,
ale o zadání zakázek pøedem vybraným firmám, aby si zase nìkdo
nahrabal poøádný mamon a nakonec to zaplatil obèan. V�dy� na�e
zemì má nejdra��í kilometr dálnic v celé Evropì, o jejich kvalitì ví
vìt�ina �oférù své.

Èeká nás dal�í ru�ení vlakù? Na�e zemì má jednu z nejhust�ích �eleznièních sítí, av�ak velká
èást je v zubo�eném stavu a potøebuje opravu, èi modernizaci. To se
je�tì mají vzít �eleznici peníze?! V dobì, kdy se tenèí zásoby ropy je
�eleznice ekologickou alternativou dopravy do budoucna a to jak
osobní tak i nákladní.

Pøesun penìz ze �eleznice na silnici bude mít jen jediný logický
dùsledek. Dal�í uzavírání regionálních tratí a ru�ení spojù, ne ka�dý
bere tzv. prùmìrnou mzdu a mù�e si dovolit jezdit autem, studenti
dojí�dìjící do �kol ani øídit nemohou a jsou na veøejnou dopravu
odkázaní úplnì, podobnì jako vìt�ina dùchodcù dojí�dìjících
napøíklad k lékaøi.  Pøi reálné mzdì kolem deseti tisíc hrubého lidem
ani nic jiného ne� dojí�dìt do práce veøejnou dopravou nezbývá
a jsou na ni tudí� odkázaní. Jak budou dojí�dìt, kdy� jim vláda zru�í
spoje? Bude je snad do práce vozit ministrova ABL?

U� jedno ru�ení spojù kvùli dotacím tu bylo loni, tehdy dost lidí
pøi�lo o práci, proto�e se prostì nemohli dostat tøeba z odpolední
smìny a tak skonèili na pracovních úøadech a dal�í skupina lidí kvùli
nedostateèné dopravní obsluze nemù�e práci najít, proto�e jim
nedostateèná dopravní obslu�nost brání v ka�dodenním dojí�dìní
do práce. Èeká nás tedy dal�í ru�ení spojù v je�tì hor�ím provedení?

Chtìl bych vidìt pana ministra jak by mluvil kdyby nebral
X milionù plat, ale musel by dennì dojí�dìt vlakem ze zapadlé
vesnièky, kde je vlak jedinou dopravou do práce, ve které by pobíral
hrubou mzdu osm tisíc mìsíènì, jako bere dost lidí, kteøí ale pracují
tøeba na smìny, neválejí se nìkde v parlamentní lavici a �ádná
limuzína je do práce nedoveze!

DSSS Východní Èechy

panì a hrozby
pokutami, aby jim
tam lidé v�e napsali a oni
jasnì vidìli kde jsou je�tì
prostøedky, co lze je�tì zpoplatnit a zdanit,
aby mohli je�tì krást tam, kde to je�tì lze.

Já sám za sebe tam asi napí�u �e bydlím
v lese, èím� jim zbývající dva papíry vrátím
nevyplnìné. Nechci toti�, aby po mì nìkdo
za pár let, pokud to takhle pùjde dál, chtìl
tøeba daò za to, �e chodím v èerném.

Stát by se mìl zajímat v dne�ní dobì
o dùle�itìj�í vìci ne� jak je�tì více okrást lidi
a doufám, �e lidé se koneènì probudí
a prohlédnou co se to tu dnes dìje, a jestli
ne tak to pak bùh ochraòuj tento národ!



Pùvodnì by mì nenapadlo, �e nìkdy
budu psát tento èlánek. Vìt�ina z nás jistì
ví, �e existuje spousta sociálních sítí,
nìkteré pod ostrým dohledem cenzorù,
napø. x-chat, líbímseti, lidé.cz apod. a pak
máme i zdánlivì svobodné sítì bez
cenzury, jako byl donedávna tøeba
Facebook.

Pí�i zdánlivì svobodné, jeliko� opak je
pravdou. Nedávno se na mì obrátila
kamarádka z jednoho moravského mìsta,
�e jí byl smazán profil, dodávám, �e zde
nebylo nic protiprávního a závadného,
nechtìlo se mi vìøit, �e by i na Facebooku
byli cenzoøi a likvidátoøi profilù jako na
ostatních sociálních sítích. Myslel jsem si,
�e do�lo k nedorozumìní a to a� done-
dávna, kdy na této síti probìhlo hromadné
odstraòování profilù...

Vìt�ina z Vás zná jistì jména Jiøí �légr
a pøedev�ím Lucie �légrová, která stála
u poèátku na�eho boje za rovnoprávnost
a stejný metr pro v�echny a to bez rozdílu
barvy pleti. Jeliko� v dne�ní dobì je Cikán
více ne� jiný èlovìk, jsou mu spoleèností
beztrestnì tolerovány jakékoliv rasistické
výroky vùèi bílým obèanùm, kdy stane-li
se toto naopak, rozjede se ihned systé-
mová ma�inérie proti rasismu, aby
podpoøila právì ty utiskované chudinky,
které mají v�e co potøebují, pobírají
ubohou sociální podporu, kdy tato je
mnohdy vy��í, ne� reálná mzda pracu-
jícího èlovìka. V�dy� oni jsou pøeci více,
ne� ostatní lidé.

Ale zpìt k vìci ... Na sociální síti
Facebook je spousta profilù s velmi
pochybnými názvy, napø. Josif Stalin,

Cenzoøi jsou dnes skuteènì v�ude!

Jaroslav Drtina, Pøedseda KR DSSS KHK

Sadám Husajn èi Adolf Hitler. Otázkou
zùstává, proè toto cenzory nezajímá
a jejich pozornost se upírá k drobné dívce,
která se postavila na odpor cikánskému
teroru!  Asi to bude tím, �e tato dívka, její
bratr a spousta dal�ích neprávem odstra-
nìných národních aktivistù, jako napø.
pøedsedové Místních organizací DSSS
Pardubice a Vrchlabí, jsou hor�ím ne-
bezpeèím pro demokracii, ne� diktátoøi
Stalin a Hitler ! Naskýtá se mnohem hor�í,
pravdìpodobnìj�í varianta, �e tito národ-
ní aktivisté prezentují názory, které se
zdaleka nelíbí vládnoucí mafii, která je
schopna zaúkolovat své cenzory, aby
nepohodlnou opozici a její rebely v tichosti
odstranili.

Kde je tedy ta svoboda slova a svoboda
projevu ?! Toto bezpochyby a jasnì svìdèí
o tom, �e dnes �ijeme v totalitním státì,

kde svùj názor mohou øíci pouze ti
�správní� a zbytek je nemilosrdnì potírán
a� u� cenzurou, kriminalizováním èi
tì�koodìnci.

Ná� nepøítel je silný, av�ak zapomíná,
�e tito lidé, nacionalisté nejsou sami! Je
nás mnohem víc, které mohou srazit na
kolena, ale my v�dy povstaneme se
vztyèenou hlavou ! Ná� boj za svobodu,
suverenitu a sociální rovnováhu nekonèí,
naopak teprve zaèíná!

Tento èlánek je vìnován lidem,
kteøí byli neprávem odstranìni

za nepohodlné názory.

Lucie �légrová
místopøedsedkynì

Dìlnické mláde�e DM

Vlastimil Ptáèek
pøedseda

Místní organizace DSSS Vrchlabí

Vladimír Jirásek
pøedseda

Místní organizace DSSS Pardubice
A spousta dal�ích ...



G L O S A

My, obèané Èeské republiky, kteøí jsme znepokojeni
stavem na�í zemì, ztrácejíce dùvìru v souèasnou politickou
reprezentaci, je� je prolezlá korupcí a honbou za posty, jsme
se z povinnosti k budoucím generacím rozhodli pøedstavit
�iroké veøejnosti
Dìlnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS).

Dìlnická strana sociální spravedlnosti je strana národnì orientovaná.
V rámci Evropské unie podporujeme spolupráci obdobných subjektù.

Na�ím posláním je hájit zájmy pracujících obèanù, studentù a uèòù, stejnì
tak podporovat seniory, matky s dìtmi a vznik tradièních rodin.
pøistìhovalectví nepova�ujeme za alternativu zaji�tìní natality národa.

Po�adujeme sociální jistoty pro v�echny obèany. Odmítáme diskriminaci
nebo zvýhodòování urèitých skupin. Programem DSSS je vytváøet
demokratickou spoleènost na principech sociální spravedlnosti pro v�echny
obèany na�eho státu, a to bez rozdílu rasy, vìku a pohlaví. Upøedòostòujeme
rozvoj domácího podnikání pøed nekontrolovatelným pøílivem zahranièního
kapitálu. Podporujeme obnovení presti�e øemesla a manuální práce. Hlásíme
se k èeskému a moravskému patriotismu a tradicionalismu na�eho národa.
Odsuzujeme totalitní ideologie 20 století, zejména nacismus a komunismus.
DSSS pokraèuje v boji za na�i nezávislost na byrokracii Evropské unie,
pøísnou politiku proti imigrantùm a opravdovou svobodu slova.

Ve skuteèné demokracii nesmí existovat trest za názor. V opravdové
demokracii jsou politické procesy øe�eny na pùdì parlamentu, ne na pùdì
soudu.

Listina Dìlnické strany sociální spravedlnosti

Krajská organizace DSSS vyjadøuje
plnou podporu v�em krokùm pardu-
bického magistrátu ve snaze vypudit
z mìsta obchod prodávající omamné
látky pod názvem coffee shop. Zároveò
konstatujeme, �e po dlouhých mìsících
neèinnosti se koneènì probudili i na�i
zákonodárci a chtìjí tyto drogy zapsat
jako zakázané. Ov�em ne� zákon vejde
v platnost, uplyne je�tì nìjaký èas.
Pokud se bìhem tohoto období nic nesta-
ne a prodejce drog bude dál neru�enì
provozovat své �pinavé k�efty, jsme
pøipraveni mu zbývající èas znepøíjemnit
my, DSSS.

Jak je vùbec mo�né, �e se v na�í zemi
mù�ou legálnì prodávat drogy? Proè ji�
dávno nejsou pøijaty zákony, umo�òující
uzavøení tìchto �prodejen�? Èekají snad
poslanci, a� nìkdo zemøe na pøedávko-
vání? Mo�ná, �e by jejich práci urychlilo,
kdyby se na produktech tìchto obchodù
staly závislé jejich dìti. Tento byznys se
zdravím na�í mláde�e je tøeba vytlaèit
tam, kam patøí. Do temných ulièek a �pi-
navých zákoutí.

Proto krajská organizace prohla�uje,
�e ve spolupráci s MO Pardubice, tento
problém nepustíme ze zøetele a pokud se
kroky radnice uká�í jako bezzubé, bu-
deme se touto kauzou zabývat i my.
Vyu�ijeme v�ech legálních prostøedkù,
abychom na tento problém upozornili
a znesnadnili dealerùm jejich èinnost.
Nepøestaneme, dokud se prodejce
nevrátí, odkud pøivandroval.

KO DSSS Pardubice

Vyjádøení KO DSSS
pardubického kraje

k problematice coffee shopu.
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V Kostelci �ili babièka a dìdeèek, kteøí
si po celo�ivotní práci koupili z úspor
domeèek na klidném místì a spokojenì
u�ívali dùchodu, a� do dne kdy se do
sousední chatrèe nastìhovala zlá èaro-
dìjnice spolu s èernoknì�níkem z Èíny,
který se nepoctivì obohacoval, a� do doby
kdy tímto jednáním zpùsobil krach
minimálnì dvou podnikù, ale to odbo-
èujeme.

Hlavní je, �e mìli dostatek zlata. Jedno-
ho dne se rozhodli vylep�it si svojí chatrè,
ale k tomu potøebovali po�ehnání babièky
a dìdeèka, aby jim to královský úøedník
povolil.

Tak zosnovali plán, se kterým jim
pomohl jeden z jejich pøisluhovaèù.
Namaloval dva obrázky, jak má úprava
vypadat po dokonèení. Jeden byl podvrh
pro babièku a dìdeèka a bylo na nìm
namalováno jen malé okénko na støe�e.
Ten druhý byl urèen pro úøedníka a
bylo tam veliké okno z balkónu.

Kdy� se jednoho dne babièka
s dìdeèkem vrátili domù, spatøili ji�
hotovou pøestavbu, která ka�dou
chvílí hrozila pádem na jejich po-
zemek. Èarodìjnice se svým èerno-
knì�níkem bì�nì sledovala dìní
v jejich chaloupce, proto�e z novì
postaveného balkonu mìla krásný
výhled a její èernoknì�ník si libo-
val v pozorování, doprovázeného
smíchem.

Pohádka o Kostelci Babièka s dìdeèkem, kdy� si uvìdo-
mili, �e byli podvedeni, se obrátili na
úøedníka, jen� to povolil. Po zji�tìní v�ech
dùkazù musela èarodìjnice chatrè zbourat
a èernoknì�ník byl uvìznìn v �aláøi za své
protiprávní obohacování a babièka s dì-
deèkem �ili dál spokojenì.

Hezká pohádka, �e? Ale bohu�el to je
jen pohádka, skuteènost je v�ak úplnì jiná.

Babièka s dìdeèkem pracují i v sedm-
desáti letech, po té co podali na úøad
výstavby stí�nost, se jim podplacený úøed-
ník vysmál a ukázal jim skuteèný
nákres který je údajnì v poøádku.
Úøedníka pøeci platí èarodìjnice
a tak ho nezajímá, �e to byl podvod
a øekl �e si babièka s dìdeèkem
druhý nákres vymysleli a jestli se
jim to nelíbí a� si zazdí okna.

Èarodìjnice tak vesele po-
zoruje dál a èernoknì�ník dále
tuneluje.

Na úøadì nakonec øekli, �e za
v�e mù�e babièka s dìdeèkem

a jen oni, �e dìlají rozbroje a a� od tohoto
jednání okam�itì upustí.

V�ichni je odsoudili a aby si udìlali
dobøe na du�i proto�e vìdí jaká je sku-
teènost, tak se jdou v�dy v nedìli po-
modlit, vyzpovídat a koupit si odpustek
v místním kostele. Jakmile kostel opustí,
opìt zaèínají znova �íøit zlo, proto�e za
týden je zase nedìle a bùh jim odpustí.
Upozoròujeme, �e se jedná o fikci. Jakákoli
pøípadná podobnost s �ijícími osobami je èistì
náhodná.

Redakce Východoèeský Dìlník


