
�Nová doba!�, toto zoufalé zvolání z jedné
populární èeské filmové komedie, by se
v dne�ní dobì plné absurdit a nespravedlnosti
mohlo pou�ívat dennodennì. V rámci �etøení
a úspor se �dímají poslední peníze z tìch
nejchud�ích, zatímco si mocipáni mezi sebou
rozdávají prebendy. Zvy�ují se danì, i kdy�
v koneèném dùsledku znamenají zvý�enou
zátì� státního rozpoètu.

Jeden z dal�ích nesmyslných plánù se
zrodil v hlavách pana Dobe�e a vysokých
úøedníkù na Ministerstvu �kolství. V rámci
plánované reformy vysokého �kolství navrhují
toti� mimo jiné zavést dvouleté v�eobecné
obory, ke vstupu na vysokou �kolu by u� také
nemìla být podmínkou slo�ená maturitní
zkou�ka a pro odborníky z praxe by staèil
k titulu jen jeden rok uèení.  V dùsledku této

Slevy jako je tøeba �ákovské, studentské
èi dùchodcovské jízdné ve vlacích a auto-
busech, jistì berete za samozøejmost a také
by to samozøejmost mìla být.

Pokud �ák èi student dojí�dí do �koly,
kterou nemá v místì bydli�tì, mìlo by se mu
vyjít vstøíc ve formì zlevnìného jízdného.
Stejnì tak v pøípadì seniorù, kteøí celý �ivot
pracovali, pobírají ubohý dùchod a je�tì by
mìli platit plné jízdné, kdy� jedou napøíklad
k lékaøi, kde do�lo velmi èasto ke zru�ení, èi
pøesunu ordinací v malých mìstech, a senioøi
dojí�dìt prostì musí a to mají platit plné jízdné.
Ani jedni nemohou za to, �e tato zemì je
rozkradená.

Ov�em vládnoucí skupina parazitù opìt
nedoká�e najít peníze, proto�e je u� není kde
ukrást a tak je chce získat zru�ením dotací na
tyto druhy jízdného.

Ov�em na platy parazitù ve vládì, kdy
ka�dý stojí snìmovnu, tudí� daòové poplatníky
mìsíènì minimálnì a zdùrazòuji, �e minimálnì
290 tisíc korun, na to se peníze najdou
v�dycky. Stejnì jako na rùzné humanitárnì
okupaèní mise armády ÈR v zahranièí a v
neposlední øadì na policejní manévry. Stovky
tì�koodìncù, vrtulníky a vodní dìla na po-
klidných demonstracích øádnì registrované
politické strany, na to peníze najdou v�dy, a�
u� údajnì jsou èi ne.

Sebrance, jen� sedí ve Strakovì akademii,
se to zdra�uje a obírá snadno. Oni nemají
problém najít peníze pro své dìti, které dojí�dí
do �koly, proto�e si z na�ich daní zaplatí, aby

Plánovaná reforma vysokého �kolství,
aneb to se tam nahoøe u� v�ichni definitivnì zbláznili?

zmìny se má v budoucnu stát vysoko-
�kolákem ka�dý druhý Èech, zatímco dnes je
to ka�dý desátý.  Celá tato �reforma� nás má
stát 90 miliónù korun.

Také nevìøícnì kroutíte hlavou a ptáte se,
k èemu je to dobré? Kdy� se podíváme na
po�adavky pracovního trhu, tak zjistíme, �e
nejvìt�í poptávka je po specialistech dìl-
nických profesí a ne po �ádných v�eobecných
rychlokva�kách. Není to tedy pracovní trh, kdo
reformu �ádá. Protesty ze stran na�ich aka-
demikù, obávajících se destabilizace celého
vysoko�kolského systému, svìdèí o tom, �e
ani oni o takovou reformu nestojí. Komu tedy
celé toto divadlo bude ku prospìchu?  V první
øadì se tak státním úøedníkùm a politikùm
(odborníkùm s praxí) otevøe snadná a hlavnì

legální cesta k vysoko�kolským titulùm. V øadì
druhé, se otevírá �iroká �kála mo�ností, jak si
z mo�ných povolení k novì vznikajícím �kolám
a oborùm udìlat výhodný byznys. V øadì tøetí
zde mohou jistou roli (mo�ná tu nejdùle�itìj�í)
hrát lobby soukromých �kol. Shròme si tedy
základní fakta. Místo, aby se investovaly peníze
do uèòovského �kolství, o jeho� absolventy
je na pracovním trhu zájem nejvìt�í, pou�ijí
se k rozbití ustáleného systému vysokých �kol.
To v�e jen pro dal�í rozkradení ji� tak vysokých
daní a sobecké zájmy pøípadných lobbystic-
kých skupin.

V této zemi tedy nic nového pod sluncem
dalo by se øíci. Ov�em to, jak dlouho budou
takovéto zlodìjiny procházet bez trestu, zále�í
jen a pouze na tobì milý ètenáøi (volièi).

Daniel Sobota

uèitel jezdil k nim. Nemají ani problém
s dojí�dìním k lékaøi proto�e mají luxusní auta
s øidièem a opìt z na�ich daní, nebo rovnou
lékaø pøijde k nim.

Vlády co se ji� jednadvacet let støídají
a rozkrádají, co se dá, se opravdu chovají jako
parazité, proto�e dokaï nemají hostitele, který
je ve volbách zvolí, tak slibují, �e v�e bude fajn,
v�e se zlep�í. Ov�em jakmile jsou zvoleni, tak
zaènou svého hostitele vysávat, v�emi mo�-
nými i zdánlivì nemo�nými zpùsoby a toto se
nám opakuje ka�dé ètyøi roky a ná� národ si
to stále nechá líbit...

Budeme to je�tì dlouho trpìt, nebo se

Dùchodce a studenty èeká plné jízdné.

postavíme na odpor a øekneme, dost u� bylo
zkorumpovaných parazitù ve vládì, dost u�
bylo arbitrá�í a dost u� bylo rozkrádání na�í
vlasti!

Jaroslav Drtina, pøedseda KR DSSS KHK

Málem jsem spadl smíchy ze �idle, kdy� jsem si pøeèetl, návrh vládní strategie proti
sociálnímu vylouèení. Hned v úvodu jsem se dozvìdìl, �e doporuèení z dokumentu budou
stát miliardy, ale zisky by mìli být mnohem vìt�í: od úspor na platbì sociálních dávek, po
ni��í kriminalitu. A co vlastnì vládní odborníci navrhují?
l Dokument doporuèuje nového povinného pøedmìtu na základních a støedních �kolách
zamìøeného na finanèní gramotnost.
l Dìti ze sociálnì slabých vrstev, by se mìli rozmis�ovat ve �kolách tak, aby se nevytvá-øely
segregované �koly pro sociálnì vylouèené, vedle �kol pro �normální.� Vyplácení sociálních
dávek bude navíc podmínìno �kolní docházkou dìtí.
l Strategie pamatuje i na policejní Útvar pro odhalování organizovaného zloèinu. Mìli by mu
pøibýt dva policisté detailnì seznámení s lichvou. Vnitro by sice tento krok pøi�el na statisíce,
ale mìsíèní obrat jednoho lichváøe pøesahuje na druhé stranì pùl milionu nezdanìných korun.
Roèní obrat lichváøských skupin pøesahuje pak v Èesku pùl miliardy.
l V Èesku je pøes tøi stovky lokalit s naprosto zanedbanými byty, za nì� cikáni mnohdy platí
neúmìrnì vysoké nájemné. Strategie proto navrhuje výstavbu dostupných bytù pro
nízkopøíjmové (cikánské) skupiny. Zároveò doporuèuje zefektivnit vymáhání nájemného a
zavedení pojistného, pokud nájemník nebude moci zaplatit.

Nìkolik poznámek k vládní strategii proti sociálnímu vylouèení

/A co já na to? najdete na dal�í stranì/



A co já na to?
(Parazit je organismus,
který se pøi�ivuje na
úkor hostitele, bez kte-
rého nemù�e pøe�ít).

Kdy� se v dne�ní do-
bì podíváme na sou-
èasnou vládu, nemù�eme øíct nic jiného ne�,
�e vláda je jedna velká skupina klí��at,
�krkavek, tasemnic apod., která vysává tuto
zemi.

Kvùli nìmeckému odmítnutí jádra nám
chtìjí zdra�it u� takto pøedra�enou elektøinu
a to o 30%, jak to øekl Neèas! Jen�e tento
parazit cizopasící na dùvìøe lidí, kteøí ho volili,
úplnì zapomnìl, �e v Nìmecku mají 5x vy��í
platy ne� u nás, ale asi bral za pøíklad tu svoji
sebranku s 230 tisíci mìsíènì a proè vùbec
zdra�ovat, kdy� u� nìkolikrát bylo jasnì
øeèeno, �e ÈR má elektøiny dost. Vypadá to,
�e chtìjí Nìmecku dodávat na�i elektøinu za
zvý�enou cenu a doplatí to opìt obèané. Dále
chtìjí zru�it re�ijky pro drá�ní zamìstnance,
které nezru�il ani Hitler, ani komunisti, co je
�patného na tom, �e zamìstnanec dráhy má
podnikové výhody! Aby to nebylo v�e, zru�it
chtìjí i závodní stravování a kompenzace
nikde, naopak zdvihnou danì z u� tak ubohých
pøíjmù na 19%, ale ani to nestaèí! Je�tì
zvednou odvod na zdravotní poji�tìní na 6,5%,
pøitom lidé si u� drtivou vìt�inu zdravot-
nických slu�eb musí platit ze svých kapes.

Tudí� se dostaneme do situace kdy Vám
na rùzných daních a poji�tìních ze mzdy
nestrhnou pìtinu ale tøetinu! Pøi reálné mzdì
kolem 10000 Kè vám z výplaty nechají
necelých 7000 Kè a vy�ijte s tím, kdy� u� nyní
�ije, ne opravuji se, pøe�ívá velké mno�ství lidí
od výplaty k výplatì, co pak èlovìk který
dostává minimální mzdu, po zdanìní bude pod
�ivotním minimem! Je to jako �patný vtip danì
zvý�it a platy sní�it.

Hlavnì, �e oni si �ádnou výhodu nezru�í,
naopak si platy zvý�í. Tudí� se nedají oznaèit
jinak ne� cizopasníci, neboli parazité, kteøí tuto
zemi rozkradli, vytunelovali a nyní nezbývá nic
jiného ne� cizopasit na u� tak dost okradeném
národu!

Vùbec se nedivím lidem, kteøí v této zlé
dobì volí rad�i práci na èerno, proto�e nechtìjí
sponzorovat tyto odporné �kùdce, kteøí se
národu ka�dý den vysmívají z televizních
obrazovek a jasnì vzkazují, �e na nì nikdo
nemù�e a, �e oni mohou cokoliv a nikdy se
jim nic nestane. Proè tedy platit zdravotní
poji�tìní, kdy� si to èlovìk nakonec stejnì
zaplatí sám, na co platit sociální kdy� pokud
ztratíte práci, tak vám stejnì za chvíli øeknou,
chcípni a vysmìjí se vám! Proè platit daò
z pøíjmu, kdy� to jde jen do �aludkù, tìchto
nena�raných politických parazitù, kteøí umí jen
�kodit, krást, tunelovat a cizopasit.

Co si nechají je�tì lidé líbit a nechají si kálet
na hlavu?! Jak dlouho budou jen tupými
ovcemi, které jdou dobrovolnì na porá�ku, aby
se tito parazité ve vládì mìli dobøe. Kdy u� se
lidé rozhodnou povolat deratizátora jménem
Dìlnická strana sociální spravedlnosti, který
tyto odporné parazitické �kùdce jednodu�e
a dùkladnì deratizuje, donutí je zodpovídat se
ze zloèinù proti na�í vlasti?

Doufejme, �e probuzení je blízko...
Vedení KO DSSS KHK

O víkendu 2. a� 4. Záøí 2011 se
v Lánovì u Vrchlabí uskuteènila akce
�Rozlouèení s létem aneb pálení revo-
luèního ohnì s pøáteli DSSS�.

Akce toho nabídla více ne� dost.
V pátek odpoledne se zaèali do rekre-
aèního areálu Oáza sjí�dìt hosté z Vý-
chodních Èech, Brna, Znojma, Liberce
a dorazila i Dìlnická mláde� (DM)
z Polièky. Pøed zaèátkem setkání pro-
bìhla mimoøádná porada Královéhra-
decké Krajské rady (KR DSSS). Po je-
jím skonèení její pøedseda pan Jaroslav
Drtina akci oficiálnì zahájil a pøedseda
Místní organizace DSSS pan Vlastimil
Ptáèek provedl seznámení s programem. Po
té následovala veèeøe a zbytek veèera byl
vyplnìn, pøátelským posezením.

V sobotu po snídani následoval mítink
Dìlnické strany sociální spravedlnosti na Vrch-
labském námìstí, který pøijel svojí úèastí
podpoøit pøedseda strany pan Tomá� Vandas.
Po mítinku následoval odjezd zpìt do Lánova,
kde probìhla beseda s pøedsedou, èilá debata
o DSSS a nakonec spoleèné focení.

Jeliko� poèasí pøálo, tak odpoledne násle-

Parazité v Èechách
U� jen zaèátek je zajímavý. Urèitì nás to

bude stát veliké peníze, ale mìlo by to pøinést
je�tì vìt�í zisky. Èili nic není jisté. Bod èíslo
jedna je sice pìkný, ale pro populaci, ze které
je tøetina dìtí ve speciálních �kolách a vìt�ina
zbytku balancuje na hranici propadnutí,
nebude mít �ádný efekt. Bod èíslo dva je u�
absolutní utopie. Nevím, jak chce vláda
rozptýlit cikánské �áky rovnomìrnì mezi
ostatní. Vytvoøí nìjaký speciální zákon?
Budeme muset umístit své dìti tam, kam nám
rozká�í? Dopøedu lituji ty, na které vyjde tøeba
Z� v Chánovì. Ale ani v ostatních �kolách
nebude situace o nic lep�í. �áci z cikánských
�kol jsou toti� zvyklí na úplnì jiné standarty
výuky. Jako pøíklad nám mù�e slou�it jedna
ostravská �kola, kterou nav�tìvují výhradnì
sociálnì vylouèení. Svaèiny a obìdy mají
zdarma, se�ity a ostatní pomùcky také, kdy�
je �patné poèasí tak do �koly nejdou. Za celou
dobu existence tohoto ústavu dokázala
úspì�nì vystudovat støední �kolu pouze jediná
její �ákynì. A teï si pøedstavte, �e takovýto
výkvìt usadí do lavic i k va�im dìtem.
Nemusím asi sáhodlouze rozebírat dùsledky
na prospìch a bezpeènost ve �kolách. Celý
boj lichvou bude asi stejnì úèinný, jako vládní
boj s korupcí. Ve státì, kde je vìt�ina policistù,

soudcù a pøedstavitelù samosprávy zkorum-
povaných, to ani jinak dopadnout nemù�e.
A jak je to s vysokým nájemným, které by si
málokterá pracující rodina mohla dovolit? Je
to zcela jednoduché. Stát hradí tìmto
asociálùm a� 2/3 nájemného. Tak�e dotyèný
sepí�e naoko nájemní smlouvu s majitelem
nadsazenou tak, aby právì èástka vyplácená
sociálním úøadem staèila majiteli nemovitosti.
Obì strany jsou pak spokojeny a jediný, kdo
prodìlává je stát. Výstavba levných bytù je
dobrý nápad, kdyby se pou�il pro mladé
pracující rodiny s dìtmi. Takto se jedná
o vyhozené peníze. Shrnuto a podtr�eno - celá
strategie stojí na vratkých základech, navíc
nepoèítá se stále vzrùstajícím poètem ne-
pøizpùsobivých a tím pádem i zvý�enými
náklady. Navíc pøi pohledu do mnohem
bohat�ích státù Evropy, které ji� do podobných
projektù investují miliardy desítky let,
poznáme, �e nikde se je�tì k úspìchu
nepøiblí�ili.

A jaké øe�ení navrhujeme my? Je to
jednoduché. Stejná práva i povinnosti pro
v�echny bez rozdílu. �ádné zvýhodòování na
základì pùvodu. A komu se to líbit nebude,
tak si mù�e sbalit svých pár �vestek a odtáh-
nout jinam, my tu nikoho dr�et nebudeme.

Jirásek Vladimír

Vrchlabské pálení revoluèního ohnì

MO DSSS Vrchlabí

dovala plánovaná vlajková výprava do Krkono�
a po pøíjezdu na �pindlerovu boudu se vyrazilo
smìr Snì�ka po cestì Èesko - Polského
pøátelství. Na Snì�ku se z èasových dùvodù
nedostalo, ale i tak se výprava dosáhla
nadmoøské vý�ky skoro 1500 metrù a pro-
zatím je to nejvý�e míøící vlajková výprava.  Pro
zúèastnìné, kteøí vydr�eli, a� na konec nabídla
výprava nezapomenutelnou podívanou.

K veèeru se ji� v�ichni vrátili do Lánova,
kde následovalo osvì�ení v podobì koupele
v bazénu a grilování masa. Veèer mìl násle-
dovat koncert skupiny Ortel, av�ak hudební
vystoupení, které mìlo být oddìleno od
politické èásti, bylo zru�eno ètrnáct dní pøed
setkáním a zdùvodnìno, �e se jedná o poli-
tickou akci.

Pomineme-li nepochopitelné jednání od
skupiny Ortel, veèer probìhl ve velmi pìkné,
pøátelské atmosféøe a zábava trvala dlouho do
noci. V nedìli se úèastníci rozlouèili a rozjeli
do svých domovù.

V�em tímto dìkujeme za úèast a za pøí-
jemnì pro�itý víkend.



Bylo, nebylo, za devatero horami
a devatero øekami se nacházela malá, ale
hezká zemì s názvem Èeská republika.  Lidé
tam nebyli ani hloupí, ani chytøí, ale
pøedev�ím neskuteènì naivní, nebo� pøed
ka�dými volbami uvìøili slibùm politikù
a pak se nestaèili divit.

Pøed nìkolika lety se v tamní armádì,
vzhledem k chronickému nedostatku
financí, schylovalo k dal�í reformì. I daly
se chytré hlavy na Generálním �tábu
dohromady a dumaly jak to celé provést.
Nìkolik útvarù zru�ily, dal�í pøeskupily èi
reorganizovaly. Co v�ak s pøebyteènými
dùstojníky? Pøece se nezbavíme takových
osvìdèených odborníkù! A tak vznikly nové
brigády, kde na�li plné uplatnìní. Jednou
z tìchto brigád byla i 13. dìlostøelecká
brigáda, která se skládala ze dvou
dìlostøeleckých oddílù. První, 131. DO dis-
lokovaný v Pardubicích, byl první zcela
profesionální DO v republice a do reformy
byl podøízen 4. brigádì rychlého nasazení.
Ten druhý oddíl ani na personální, nato� pak
na odborné úrovni nedosahoval kvalit prvnì
jmenovaného. Ov�em mìl jednu velkou
výhodu - svoji polohu. Nacházel se toti�
v Jincích, malém mìstysu na okraji Brdské
vrchoviny.  A do jejich starých kasáren byla
umístìna i novì vzniklá brigáda. Jejím
prvním rozhodnutím bylo, �e se pardubický
oddíl musí pøestìhovat také do Jincù. Jako
hlavní dùvod uvedli, �e se v blízkosti Jincù
nachází Vojenský újezd Brdy, kde je spousta
místa k výcviku a pøesuny na cvièení budou
stát pakatel. Pardubiètí vojáci z toho
pochopitelnì nemìli �ádnou radost, nebo�
vìt�ina z nich pocházela z východních Èech,

Dne 23. 7. 2011 jsem byl ve Svitavách zadr�en a pøevezen na
krajské øeditelství Policie ÈR Pardubického kraje. Mimochodem
policejní vùz byl vybaven pøinejmen�ím nadstandardními ko�enými
sedaèkami, za které by se nemusel stydìt ani automobil BMW èi
Mercedes. Následnì jsem byl ob�alován z § 403 (zalo�ení, podpora
a propagace hnutí smìøujícího k potlaèení práv a svobod èlovìka
a poru�ení vyhlá�ky mìsta o prodeji) s tím, �e jsem na námìstí ve
Svitavách prodával produkty Dìlnického butiku, které mi byly
zabaveny. Co se vyhlá�ky týká, tak se nejednalo o klasický prodej,
nýbr� o výbìr pøíspìvkù. Butik s propagaèním materiálem DSSS
je zalo�en pouze na pøíspìvcích, které jsou dále pou�ity na provoz
krajských webových stránek, tisk krajských stranických novin
a propagaci strany v rámci kraje. Tudí� k poru�ení vyhlá�ky ani
dojít nemohlo.

Co se týká §403 tr. ø., tak zde jsem sedmým ob�alovaným
v systémem vykonstruovaných procesech, na kterých profituje
pseudoznalec Michal Mazel (TOP09). Toto individuum jistì jako
v�dy shledá na ozubeném koleèku s písmeny D a S nìco závadného
a to i pøes to, �e NSS jasnì uvedl �stranu je mo�né po výmazu
z rejstøíku znova zaregistrovat� a hlavnì, strana se rozpou�tí, nikoli
zakazuje, tudí� ani symboly nemù�ou být zakázány a mohou být
v budoucnu znova pou�ity.

Na závìr se musím omluvit v�em, kteøí pøispívají formou
Dìlnického butiku na na�i stranu v Hradeckém kraji, proto�e vìt�ina
produktù, které jsou ihned k dispozici ve výrobní hodnotì cca

3000Kè byla zabavena a na nové objednání nejsou finanèní pro-
støedky a hned tak nebudou. Jednalo se pøedev�ím o dámská
i pánská trièka a velké mno�ství odznakù. Výroba vlajek DSSS
zùstává nepozmìnìna, zbytek vìcí je buïto výraznì omezen nebo
u� vùbec není.

Dneska si mo�ná vládnoucí prohnilá garnitura myslí, �e mù�e
cokoliv, �e tu bude nav�dy. Pøijde den, kdy jim v�echny tyhle svinstva
spoèítáme i s úroky!

Prohlá�ení pøedsedy KR DSSS KHK k zadr�ení ve Svitavách

Jaroslav Drtina, pøedseda KR DSSS KHK

kde mìli své rodiny a nemovitosti, na které
v mnoha pøípadech spláceli hypotéky.
Oprávnìnì té� namítali, �e se pøece
nemù�ou pøestìhovat nìkam, kde pro nì
není pøipraveno �ádné zázemí. O jejich
názoru na pøipravované stìhování svìdèí té�
to, �e svornì pøekøtili Jince na Mordor.
I nastal èas velkého plánování na vybu-
dování moderní základny dle standardù
NATO, která by pojmula oba oddíly i brigádu.
A po jejich vyhotovení se ihned zaèalo
s výstavbou.

 Po nìkolika letech a proinvestovaných
stamiliónech nastal ten dlouho oèekávaný
okam�ik, kdy byl dán povel k pøesunu
pardubického oddílu do jámy lvové. To víte,
pøestìhovat celý dìlostøelecký oddíl se v�ím
v�udy není jen tak. A proto se nedivte, �e to
zabralo skoro celý rok 2010. Pak nastala ta
slavná chvíle, kdy bylo stìhování dokonèeno
a mìl zaèít klasický vojenský �ivot. Ale co
to? Kde jsou v�ichni ti vojáci, co tu mìli
být? Inu ka�dý voják umí poèítat, zvlá�� kdy�
jde o peníze, a proto vìt�inì do�lo, �e jen
èástka za jídlo, ubytování a dopravu by
s jejich rodinnými rozpoèty poøádnì za-
hýbala. Proto jako první zmizeli, ti co mìli
nìkde vý�e dobré známé. Poté následovali
ti, jejich� odborné znalosti byli potøeba na
jiných vojenských útvarech.  A pak u� zkusili
utéct skoro v�ichni. Velení se samozøejmì

podobný exodus nelíbil a tak mnoha
ne��astníkùm pøestup prostì zakázali. Tìm
potom zbyly jen dvì mo�nosti. Buï zùstat
do konce závazku a doufat, �e mezitím
najdou místo jinde, nebo pøedèasnì ukonèit
závazek. Mnoho lidí té� radìji vyu�ilo
mo�nosti odejít na mateøskou dovolenou.
Tak�e se k zastaralé technice, která je ji� del�í
dobu slabinou na�eho dìlostøelectva, pøidal
je�tì problém personální. Ono pøilákat
nìkoho slou�it kdesi uprostøed lesù není jen
tak. A výcvik nováèkù také zabere nìjaký èas
a finanèní prostøedky. K tomu v�emu se nyní
objevila zpráva, �e ministerstvo obrany chce
zru�it Vojenský újezd Brdy. Ano ten, kvùli
kterému se ve�keré pøedcházející  události
odehrály.

Tak�e si to shròme. Vznik nové brigády
znamenal výdaje v øádu desítek a� stovek
milionù na platy a vybavení. Stamiliony se
investovaly do oprav starých kasáren.(jen
na okraj - v souèasné dobì je celá
rekonstrukce hotova z 11% a celé její
uskuteènìní bude stát èástku nìkolika
miliard) A dal�í desítky milionù stál pøesun
oddílu z Pardubic do Jincù. Bude velmi
zajímavé sledovat, co bude následovat.
Pokud se vyplní ty nejèernìj�í odhady, tak
na�e milé ministerstvo zjistí, �e financování
pøesunù dvou oddílù na cvièení v ostatních
vojenských prostorech je moc nákladné,
peníze na nákup nových dìl nejsou, a tak
celé dìlostøelectvo v tichosti zru�í. Nová
kasárna v Jincích prodá pod cenou prvnímu
zájemci (pokud vùbec nìjakého najde)
a zastaralá dìla firmì Excalibur za cenu
�rotu.

A tak to v té malé zemi pùjde dál a dál,
dokud bude s èím plýtvat, nebo dokud lidu
nedojde trpìlivost. A já se ptám. Co podle
tebe pøijde døíve vá�ený ètenáøi?

 Daniel Sobota

Balada
o dìlostøelectvu
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Ministr práce Drábek (TOP 09) chce
údajnì u�etøit ètvrt miliardu tím, �e zru�í
no�ení po�tovních slo�enek domù dù-
chodcùm a místo toho hodlá zavést jakési
kreditkarty, ze kterých budou moci vybírat
v bankomatech, které v�ak budou pouze
ve mìstech. Na tyto bankomaty bude mít
monopol jediná banka, její� zisk pùjde
z bankovních poplatkù, které nemají být
ani nìjak nízké, tak�e 200 Kè za vedení
a 40 Kè za výbìr asi nemusí být jen stra�ení a velkolepì bude jeden
výbìr mìsíènì zdarma...

Toto se netýká pouze dùchodcù, nezamìstnaných lidí, ale i ostat-
ních, kteøí berou jiné dávky.

V praxi to tedy znamená, �e dùchodce, který �ije na vesnici, si pro
dùchod bude muset jet do mìsta a vybírat v jakémsi bankomatu, na
který vhledem ke svému vìku ani poøádnì neuvidí.  Budou si muset
z u� tak ubohého dùchodu platit jízdné a sponzorovat nìjakou
sionistickou banku na poplatcích, aby je pak je�tì nìkdo okradl kousek
od bankomatu o to, co mu z dùchodu zbylo. Vùbec se nepoèítá s tím,
�e mnozí dùchodci ani nejsou schopni si pro to ze zdravotních dùvodù
jezdit a jsou tím pádem odkázáni na pomoc jiných.

V pøípadì lidí odkázaných na dávky v hmotné nouzi je to obdobné.
Dávka èiní 2020Kè na pùl roku pro bì�né obèany. Nedoká�u si
pøedstavit, �e by takovýto èlovìk, který má sotva na jídlo, platil za
jízdné a sponzoroval vládnoucími parazity vybranou banku. Napøíklad
èlovìk jedoucí pro nákup zaplatí 50 Kè za cestu 40 Kè za výbìr a 200 Kè
za vedení úètu, aby si koupil rohlíky a chleba za 50 Kè.

Co je v tomto za logiku? Jaké je toto �etøení? Co je to za argument
Jaromíra Drábka (TOP9), �e ve tøetím tisíciletí jsou slo�enky pøe�ité
a v�e se dìje elektronicky.  Celé to je jen prachsprostá dal�í kráde�
a snaha pøihrát zdroje komplicùm z bank a opìt jde o dílo vládnoucí
sebranky, která se u� opravdu nièeho ne�títí...

Jediné co by se mìlo ve tøetím tisíciletí pøe�ít, jsou parazité ve
vládì, kteøí okrádají, �kodí, tunelují a devastují tuto zemi!

KR DSSS KHK

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

Vládnoucí sebranka vymý�lí novou perlu,
tentokrát na to doplatí dùchodci!


