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DSSS do krajů
korupčníci od koryt!

=

Říjnové krajské volby budou představovat pro Dělnickou stranu sociální
spravedlnosti (DSSS) obrovskou šanci, jak přenést plnění svého volebního
programu do zastupitelských lavic krajského zastupitelstva. Pro DSSS je volební
program a politická každodenní praxe jedno a totéž. My se nebojíme říkat své
pravdy voličům, předkládat jim řešení každodenních problémů a ukazovat na
nepravosti vládní koalice a tzv. parlamentní opozice. Do krajských voleb jdeme
silnější než před čtyřmi lety. Nejenom, že jsme postavili více kandidátů a je také
více krajů, kde jsme sestavili plné kandidátky, ale také máme o čtyři roky více
zkušeností a odvedené práce pro tuto zemi a její obyvatele.
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prostřed krajského volebního období zaznamenala DSSS jeden velký
úspěch, a to obsazení zastupitelských
mandátů v mnoha obcích, kde naši zástupci poprvé mohou převádět stranický volební program do praxe. Což se stalo především
ve městě Duchcov v Ústeckém kraji, kde členové DSSS jsou v jeho vedení a „dělnický“ radní
má na starost bezpečnost ve městě. Ale i v jihočeském Větřní požívají zastupitelé za DSSS
zaslouženou vážnost od spoluobčanů, a i když
jsou v opozici, tak jejich návrhy jsou mnohdy přijímány
kladně od vedení města. Všude tam zjišťují spoluobčané,
že není zrnko pravdy na televizních a novinových zprávách o členech a příznivcích
DSSS, kde jsou tito uráženi,
pomlouváni a záměrně líčeni v negativním světle. Tyto
prorežimní lži zlomilo jediné
– práce, nasazení a odhodlanost zástupců dělnické strany.
Počet kandidátů na krajských kandidátkách se zvýšil nejenom početně, ale také
se zkvalitnil jejich výběr, kdy
kandidují jak členové strany, tak i kandidáti bez
politické příslušnosti všech věkových kategorií
a profesního zaměření. DSSS rovněž spolupracuje i se stranami, které mají podobný názor na
stávající situaci v naší zemi. Příkladem je kandidátka DSSS v Ústeckém kraji, na níž jsou také členové strany Národní socialisté – LEV21,
Čisté Ústí a NÁRODNÍ FRONTY.
Na tom všem se podepisuje zvyšující se vážnost DSSS v řadách veřejnosti, kdy občanům
stojí za to jít na kandidátku vlastenecké strany.
Jak bylo již řečeno, lidé přestali brát na zřetel
zmanipulované a účelové zpravodajství státních
médií. Do volebního klání vysíláme nejenom kva-

litní lídry jednotlivých krajských kandidátek, ale
i ostatní, kteří přijali možnost kandidovat, mají
svým spoluobčanům co nabídnout. Své životní zkušenosti, důkladnou znalost každodenních
problémů svých spoluobčanů, politickou praxi
a vlasteneckou práci s vědomím, že republika se
nachází na rozcestí. Jedna cesta vede k národní
a státní nezávislosti, a druhá vede do multi-kulti pekla a imigrantského zmaru ve stínu mešit.
DSSS jde skutečně o věc, nemá v úmyslu se
uzavírat do světa svých pravd a přesvědčení.

Náš pohled míří do budoucnosti, a proto jsme
se nebránili spolupráci se subjektem, který má
stejný pohled na vývoj země, trápí ho stejné
společné problémy naší vlasti a jeho pohled
na řešení celospolečenských neduhů je obdobný jako náš. Na mysli mám národní socialisty.
Vznikla spolupráce, kdy oba dva subjekty daly
do volebního boje to nejlepší, co mají k dispozici, a v Ústeckém kraji se vytvořila koalice, která má reálnou šanci vstoupit do krajského zastupitelstva hlavním vchodem. Tam jdeme společně s pravdivým sloganem: „Udělali jsme pořádek v Duchcově, uděláme ho v celém kraji!“
Uplynulé čtyři roky také ukázaly, že dnes, ví-

ce než kdy jindy, se musí s DSSS počítat jako
s reálnou politickou silou a skutečnou národní
opozicí v zemi. Ne jako u současného režimu,
reprezentovaným parlamentními vládními stranami a stranami tzv. opozice. Opozice, která je
opozicí pouze formální, protože jí s vládním táborem spojují společné zákulisní tahy a účelová hra na vládu a opozici.
Vládnoucí koalice na krajích moc dobře vědí, že vstupem DSSS do krajských zastupitelstev by museli počítat z jejich pohledu a zkušeností s nevyzpytatelnou
politickou silou, která by nehrála jejich domluvenou hru.
A mají důvod se bát. Likvidace a vyházení korupčníků od
koryt je hlavním cílem DSSS
v krajských volbách. Nekompromisně a jasně chceme železným koštětem vymést krajská zastupitelstva od těch,
kteří místo práce pro občana
vyznávají práci pro svou kapsu. Spojuje nás vědomí odpovědnosti vůči svým spoluobčanům, kteří ztrácejí víru
v poctivou politiku a začínají
mít představu, že se nikomu
nedovolají se svými problémy.
Ve všech krajích v republice jde DSSS s vědomím nutnosti změny a nebojíme se práce,
která je před námi. Na naší straně jsou občané
této země, kterým není lhostejná budoucnost
republiky a mají už dost korupčníků, pseudodemokratů a politických povalečů, kteří si z krajských zastupitelstev udělali opevněné tvrze nepřístupné občanům, a naslouchající pouze těm,
z nichž mají užitek. Přímým volebním útokem
tyto tvrze dobijeme a zavlaje nad nimi vlajka řádu a pořádku. Heslem každého kandidáta DSSS
je: Práce – Rodina – Vlast.
Jiří ŠTĚPÁNEK, výkonný místopředseda DSSS
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Senát?
Udělám jim
tam trochu
BORO

Pro ty, kteří neznají zkratku BORO, uvedenou
v nadpisu mého
příspěvku, pro vysvětlení dodávám,
že jde o výraz hojně užívaný v dávných dobách základní vojenské
služby za dob komunismu, kterou
jsem absolvoval
i já. BORO neboli bojové rozdělení, znamenalo rozruch, pozdvižení, poplach. Prostě
něco, s čím nikdo dopředu nepočítal.
V souvislosti s mojí kandidaturou do Senátu ve volebním obvodě Ústí nad Labem
dostávám logické otázky, proč do této instituce kandiduji. Nikdy jsem se netajil s tím, že
mám vůči Senátu negativní postoj, je to zbytečná a drahá instituce, která slouží jen k tlachání o nesmyslech. Což ostatně v dnešním
pojetí politiky není jen tento případ.
Na druhou stranu mi ale z popudu mých
příznivců přišlo docela zajímavé se o to pokusit. Kdyby se to totiž povedlo, a já byl senátorem zvolen, nejenže by to znamenalo šok pro vládní zkorumpovanou garnituru a kulturní a humanistickou frontu, ale garantuji vám, že bych jim tam udělal pořádný rozruch, až by se jim dělaly mžitky před
očima. Hysterické reakce různých sluníčkářů a multi-kulti fanatiků, či vztekem rozšklebené obličeje našich nepřátel by jistě také
stály za to.
Nikdy mi nešlo o žádné koryto. Obešel
jsem se bez něj dosud a obejdu se bez něj
i nadále. Jde mi však o to, abych mohl lépe, v tomto případě z pozice ústavního činitele, prosazovat národní myšlenku a boj za
naši zemi, za slušné občany. Jestli mi v tomto úsilí pomůžete i vy svým hlasem, budu
velmi rád.
Mgr. TOMÁŠ VANDAS, předseda DSSS

Volební konto
Bankovní účet Dělnické strany sociální spravedlnosti
je veden u GE Money Bank. Číslo účtu:

197 230 562 / 0600
Členské a sponzorské finanční příspěvky můžete
zasílat složenkou typu C na adresu DSSS:
PO BOX 3, 161 00 Praha 6.
Děkujeme Vám za jakoukoliv finanční pomoc.

DSSS chce do Senátu. Vyházejme ty mrtvoly!
Poprvé ve své historii se chystá Dělnická
strana sociální spravedlnosti (DSSS) k razantnímu útoku na brány horní komory parlamentu
Senátu. V podzimních senátních volbách bude
DSSS hájit celkem pět kandidátů.
Předseda DSSS Tomáš Vandas se bude
ucházet o přízeň voličů ve volebním obvodě
Ústí nad Labem, olympijský vítěz Ota Zaremba zase na Mostecku. Oba kandidáti se budou

vzájemně podporovat a vystupovat i společně
na předvolebních setkáních v rámci kampaně
v Ústeckém kraji.
Místopředseda DSSS Svatopluk Černý bude ve Středočeském kraji kandidovat v obvodě Mělník. V Moravskoslezském kraji budou
národní opozici reprezentovat dva kandidáti: předseda ostravské organizace DSSS Petr Borna ve volebním obvodě Ostrava-město,

a člen Republikového sněmu DSSS Mgr. Jaroslav Chalupa na Bruntálsku.
Společným cílem všech kandidátů je nejenom dobře reprezentovat značku DSSS, ale
pokusit se uspět a tím narušit poklidné klimbání a nicnedělání v senátních lavicích.
DSSS do Senátu – zloději a korupčníci
od koryt!
TISKOVÉ CENTRUM DSSS

www.dsss.cz
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Krajské volby: DSSS kandiduje
ve všech krajích, velké šance na Ústecku

ělnická strana sociální spravedlnosti
(DSSS) k dnešnímu dni odevzdala kandidátní listiny ve všech třinácti krajích,
kde se budou ve dnech 7. a 8. října volit krajská zastupitelstva. V Ústeckém kraji, kde je
podle předvolebních průzkumů reálná šance na zvolení, kandiduje DSSS pod názvem
„Dělnická strana sociální spravedlnosti – NE
imigrantům, PROTI nepřizpůsobivým! PRO

pořádek!“. V Pardubickém, Karlovarském
a Jihočeském kraji kandidujeme pod názvem „Dělnická strana sociální spravedlnosti – NE imigrantům, STOP nepřizpůsobivým a diktátu EU!“. Ve všech ostatních
krajích je název kandidátky „Dělnická strana sociální spravedlnosti – Imigranty a islám v ČR nechceme!“
Celkem je doposud na kandidátních listi-

nách uvedeno 493 kandidátů (v roce 2012 to
bylo 431 kandidátů), z toho je 245 členů dělnické strany. Na kandidátkách DSSS jsou také zástupci jiných politických stran. V Ústeckém kraji kandidují členové Národních socialistů a strany Čisté Ústí. Některé kandidáty bez politické příslušnosti nominovala také
Národní fronta.
Nejvíce kandidátů je v Středočeském kraji
(65), v Moravskoslezském (61), v Ústeckém
(60), v Jihočeském (57), v Karlovarském (48)
a v Plzeňském (45) V Olomouckém kraji usiluje o přízeň voličů i bývalý poslanec Parlamentu ČR Oldřich Vrcha, Olympijský vítěz Ota Zaremba zase kandiduje v Moravskoslezském
kraji. Možnost doplňování dalších kandidátů
je stanovena do 8. srpna.
Krajskými lídry v jednotlivých krajích jsou:
Ústecký – Mgr. Tomáš Vandas, Karlovarský –
Bc. Jiří Froněk, Plzeňský – Mgr. Jiří Štěpánek,
Jihočeský – Mgr. Otakar Dvořák, Středočeský
– Svatopluk Černý, Liberecký – Jindřich Nestler, Královéhradecký – Marcel Marx, Pardu-

bický – Vladimír Jirásek, Vysočina – Ing. Libor Votava, Jihomoravský – Erik Lamprecht,
Olomoucký – Oldřich Vrcha, Moravskoslezský – Mgr. Jaroslav Chalupa, Zlínský – Lukáš
Brandtner.
Série předvolebních mítinků s předsedou
DSSS Tomášem Vandasem ke krajským volbám začne 17. srpna ve Slaném.
TISKOVÉ CENTRUM DSSS

Petr Benda a Tomáš Vandas

Na sněmu ĽS Naše Slovensko tleskali Vandasovi vestoje
V

e dnech 17. – 19. června 2016 se zástupci Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) – předseda strany Tomáš Vandas a výkonný místopředseda Jiří Štěpánek –
zúčastnili na Slovensku sněmu Ľudové strany
Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko).
Samotný sněm byl zahájen v sobotu
18. června v přednáškové aule banskobystrické obchodní akademie. Kromě hostů z DSSS
byli přítomní i další hosté ze zahraničí: Roberto Fiore, předseda strany Forza Nuova z Itálie
a prezident Aliance pro mír a svobodu (APF),
Fotis Graikos, člen předsednictva strany Zlatý úsvit z Řecka, a Jens Pühse, zástupce pro
zahraniční vztahy z německé NPD.
Ve slavnostně vyzdobeném sále na 350 delegátů čekalo na zahájení směnu, který přesně
v 11 hodin začal slavnostním nástupem vlajkonošů se stranickými zástavami, a za ním
šel zástup představitelů strany, poslanců a jejich předsedy Mariana Kotleby. Po vyslechnutí stranické hymny, staroslavné písně Hej Slováci,
začal sněm projevy hostů
ze zahraničí. Všichni zahraniční řečníci se shodli
v tom, že dnes se Evropa
nachází na rozcestí svého národního bytí a nebytí, a že je nutné spolupracovat se všemi poctivými nacionalisty napříč
Evropou. Řečníci považovali volební úspěch
ĽS Naše Slovensko za
obrovský impuls a inspiraci pro všechny nacionalistické strany v Evropě.

Bouřlivé pozitivní reakce sklidil při svém
projevu předseda DSSS Tomáš Vandas, jehož řeč byla několikrát přerušena potleskem
vestoje. Jeho projev deklaroval nerozborné
přátelství mezi českými a slovenskými nacionalisty, které spojuje nejenom společná minulost, ale i dnešní současnost, kdy všichni
bojují proti domácím režimům, které zavlékají obě země do demoliberálního multi-kulti
bruselského područí a amerického imperiálního otroctví.
V pracovní části sněmu delegáti sněmu
zvolili vedení ĽS Naše Slovensko, kdy předsedou strany byl s drtivou, nepřehlédnutelnou
a určující většinou zvolen Ing. Mgr. Marian
Kotleba. Předsednictvo strany bylo zvoleno
v tomto složení: tajemník strany Mgr. Rastislav Schlosár a místopředsedové strany Ing.
Martin Beluský, PhD., Ing. Milan Uhrík, PhD.
a Ján Mora.
Po skončení sněmu byla pro předsednictvo

strany a zahraniční hosty uspořádána slavnostní večeře, kde se završilo úspěšné sněmovní rokování. Došlo také k jednání delegace DSSS s předsedou strany Marianem
Kotlebou, který se živě zajímal o politickou situaci v ČR a vyjádřil své přesvědčení
o úspěchu DSSS v krajských volbách. Došlo
k dohodě o pomoci ĽS Naše Slovensko v krajských volbách a účasti Mariana Kotleby na
jednom z velkých ústeckých předvolebních
shromáždění. Předseda strany Vandas a výkonný místopředseda Štěpánek také jednali
s přítomnými představiteli APF o další spolupráci DSSS s ostatními evropskými nacionalisty, kdy je Evropa ohrožována imigrantskou invazí.
Při neformálních rozhovorech s představiteli ĽS Naše Slovensko se delegáti DSSS dozvěděli o nelehké situaci poslanců ĽS Naše
Slovensko ve slovenském parlamentě, kdy
ostatní poslanci, ať už z vládního či „opozič-
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APF podpoří DSSS
v krajských volbách

ředseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas se zúčastnil v Bruselu dvoudenního zasedání Výkonné rady Aliance pro mír svobodu (APF), které se uskutečnilo ve dnech 21.
a 22. července. Jednání byli přítomni všichni
vedoucí představitelé APF, včetně prezidenta
Roberta Fiore, viceprezidenta Nicka Griffina

totiž spojovat všechny nespokojené, nikoliv
kádrovat a rozdělovat.
I po komunálních volbách nám někteří vyčítali zradu ideálů, když jsme šli v Duchcově
do koalice se socialisty a komunisty. Mohli
jsme si vybrat. Být za každou cenu v opozici a pro občany neudělat nic, anebo převzít
vládní odpovědnost nad městem. Zvolili jsme
druhou variantu a výsledky ukazují, že jsme se
rozhodli dobře. I proto půjdeme do krajských
voleb s heslem: Obnovili jsme pořádek v Duchcově, uděláme ho i v celém kraji. Pokud
nám v tom chcete pomoci, volte v říjnu naši
kandidátku. Experimentů s různými „vlastenci“ či „bojovníky proti korupci“ již bylo dost.

či generálního sekretáře Stefana Jacobssona.
Předsedu DSSS doprovázel člen předsednictva Dělnické mládeže Hynek Rint.
Na seznamu bodů, o kterých se jednalo, byly i nadcházející podzimní krajské volby v České republice. Vedení APF vyjádřilo
DSSS maximální podporu, která bude mj.
znamenat zapojení zahraničních aktivistů
z Anglie, Itálie či Německa do předvolební
kampaně a účast vedoucích činitelů APF či
evropských poslanců na předvolebních mítincích.
Jednání vedení APF se rovněž zabývalo
výhledy na rok 2017, přičemž byly zmíněny
i parlamentní volby v České republice.
Celoevropská národní strana APF sdružuje
národně orientované subjekty z různých evropských států, například z Německa (NPD),
ze Slovenska (LSNS), z Itálie (Forza Nuova),
z Belgie (NATION – Národ), z Dánska (Danskernes Parti – Dánská strana), z Řecka (Zlatý
Úsvit) či ze Španělska (Democracia nacional
– Národní demokracie). DSSS byla za člena
APF přijata v červnu 2015 a předseda Tomáš
Vandas byl na zasedání v listopadu téhož roku zvolen za člena Výkonné rady. APF má
rovněž čtyři evropské poslance: tři za řecký
Zlatý Úsvit a jednoho za NPD.

Mgr. TOMÁŠ VANDAS, předseda DSSS

TISKOVÉ CENTRUM DSSS

Spojovat, nikoliv rozdělovat, to je náš cíl
N
echal jsem si trochu času na utříbení
reakcí a názorů, které jsem obdržel po
ohlášení naší spolupráce s národními
socialisty v Ústeckém kraji, kde budu i volebním lídrem kandidátky.
Jsem velmi rád, že pozitivní ohlasy velmi
výrazně převažovaly. Těm, kteří nepochopili,
o co jde, snad jen několik faktů pro vysvětlení. Je pravdou, že stranu Národní socialisté –
LEV 21 kdysi zakládal bývalý premiér Jiří Paroubek. Ten ji však opustil z pozice předsedy
před dvěma lety a nyní již není ani členem.
Takže slova o spojení s paroubkovci jsou lichá. Navíc mě těší, že národní socialisté se
vzhledem k názvu strany začínají vracet ke
svým původním národním hodnotám.

Na volební kandidátce, která ponese název DSSS, budou zastoupeny ještě další dva
politické subjekty, a to Národní fronta a Čisté Ústí. Je to tedy jasná odpověď všem, kteří
volají po spolupráci neparlamentních stran.
Dělnická strana v minulosti byla vždy vstřícná
ke společnému postupu ve volbách, a tento
náš postoj trvá, i když nás někteří naši bývalí
partneři zbaběle podrazili.
Česká republika je ovládána zkorumpovanou politickou sebrankou, která tuto zemi
rozkradla, poklonkuje Bruselu a nehájí naši
suverenitu ani vlastní občany. Pokud chce tedy někdo společně s námi změnit tento neutěšený stav, a krajské volby jsou takovou příležitostí, já osobně to vítám. Naším cílem je

ního“ tábora, dávají skutečným slovenským
vlastencům najevo, že jsou jim na obtíž, protože „kotlebovci“ v parlamentu důsledně, nekompromisně a bojovně hájí slovenské národní zájmy a zájmy pracovitého a bohabojného
slovenského lidu. Poslanci ĽS Naše Slovensko
svou každodenní parlamentní prací dokazují,
že slovenští voliči udělali dobře, že zvolili do
parlamentu skutečnou a jedinou národní opozici na Slovensku – ĽS Naše Slovensko.
Návštěva sněmu ĽS Naše Slovensko ukázala probíhající nacionální spolupráci DSSS
s ostatními nacionalistickými subjekty v Evropě. A také inspirovala k tomu, že je nutné na
českém nacionalistickém poli pracovat v nadcházející předvolební kampani usilovně, protože jedině tak se dosáhne podobných úspěchů jako ĽS Naše Slovensko. Účast na sněmu ĽS Naše Slovensko ukázala pevnou a nezničitelnou spolupráci mezi DSSS a ĽS Naše
Slovensko.
TISKOVÉ CENTRUM DSSS
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Brexit a nacionalismus jsou lékem pro Evropu

rexit. Slovo či spíše moudrý čin
britských voličů
hýbe současnou
Evropou. Jedni se radují a druzí smutní. Pak je
zde ale třetí skupina, která vyhrožuje, straší, vytváří paniku a vyhlašuje černou budoucnost. Tou třetí
skupinou myslím bruselské byrokraty, centralisty, profesionální politické povaleče a odnárodněné špičky vedení Evropské unie.
Vládní aktivistická (rozuměj kolaborantská) média hned po brexitu psala o facce,
kterou dostala Evropa. Ale já se ptám, jaká
Evropa dostala facku, pohlavek či ránu do zubů? Evropa poctivých vlastenců, pracovitých
původních obyvatel kontinentu? Facka padla
na Evropu bruselsky byrokratickou a centralistickou. Úder byl zasazen zpupnosti, povýšenosti, elitářství a odtrženosti těch různých
Junckerů, Schulzů, Hollandů či pseudoprezidentovi Tuskovi, a také kolaborantům a zrádcům národa, jako je „náš“ Sobotka. Brexit
je především vystaveným účtem „německé“
kancléřce Merkelové, která smrtelně ohrozi-

la Evropu otevřením bran nekontrolovatelnému ekonomickému a parazitickému přistěhovalectví.
Soudný člověk by čekal, že po brexitu špičky EU provedou sebereflexi, sednou si k jednacímu stolu a vzájemně si řeknou: tak takhle
už to nejde dál, musíme jinak, protože obyvatelstvo náš systém politiky a její cíle odmítá, a samo vydalo signál, co se mu nelíbí. Budeme tedy reformovat. Ale oni ne! Místo pokory výhružky, vydírání a zastrašování ostatních obyvatel Evropy od jejich názoru na bruselskou centralistickou a imperiální politiku.
Hned po vyhlášení britského referenda už tady byly první „zaručené“ odhady pádu libry,
hospodářství, a že celé ostrovní království se
stane zapadlým dvorkem sjednocené a multikulturní Evropy. Nikdo prý nebude brát Velkou Británii tak vážně, když není součástí unie.
USA sice okamžitě prohlásily, že nadstandardní vztahy s Velkou Británií zůstanou zachovány, ale pro Junckera a spol. to bude dvorek…
„Český“ premiér Sobotka okamžitě po
brexitu prohlásil, že to nesmí znamenat nástup nacionalismu. Z toho je přesně vidět,
čeho se politici jeho ražení bojí, a že se Brusel nemusí obávat o věrnost psovsky odda-

ného Slávka Sobotky. Ano, nacionalismus je
pro tyto politiky nebezpečnější než virus zika. Kdyby si měli vybrat, tak by volili ziku,
protože proti ní se dá chránit a hlavně je nezbaví prasečích parlamentních korýtek. Premiér dále apeloval na to, že se musí občané
více semknout okolo EU, protože to je jediná naděje. No nevím, kdo by se chtěl objímat s mrtvolou...
Ani Andrej Babiš by nevystupoval z EU.
A není divu, když firmy sdružené do jeho Agrofertu dostaly 788 milionů korun z agrárních
evropských fondů. Nač podřezávat slepici,
snášející zlatá vejce. Pamatujme si to, až bude Babiš před volbami účelově útočit na EU.
Různí politologové, novinářští šmokové
začali na českého občana útočit lstí. Říkali,
ano, brexit rozhodli imigranti, ale ne ti ze Sýrie či Urundi – Burundi, ale strach a odmítaní Britů polských, českých či slovenských
pracujících, kteří si na ostrovech vydělávají.
Říkají pozor, český občane, jestliže se raduješ z brexitu, tak se raduješ z toho, že Britové nechtějí tvé krajany. Ono je to pravda pochopitelně jen z malé části, protože Britové
u sebe určitě nechtějí nepřizpůsobivé kupříkladu z Mostecka, kteří si z jejich sociálního

systému udělali výnosný byznys, kdy dávky
prší v Londýně a současně třeba v Mostě. Nikdo z tamních poctivých pracantů z Polska,
Čech nebo Slovenska se nemusí bát o práci po odtržení Velké Británie od EU. Bude jistě vytvořen nový systém pracovních povolení, aby ti, kdož chtějí na ostrovech řádně
pracovat a dodržovat tamní zákony neměli
problém tam zůstat. Ano, těm bude Británie
poskytovat zákonné sociální a mzdové požitky. Jiným ne!
Brexit je nadějí pro virem multikulturalismu a liberalismu nakaženou Evropu. Brexit je
jitrem Evropy národů. Evropy, kde bude volný pohyb zboží a ekonomiky a státy budou
spolupracovat bez nařízených kvót a byrokratických výjimek. Evropy volného pohybu
osob, ale na turistické, poznávací či pracovní
bázi. Evropa nebude žádné imigrantské korzo! Evropské státy budou spolupracovat ve
formě, já pán, ty pán. V jednotlivých evropských zemích nebude rozhodovat Brusel či
pimprle Tusk, ale národní parlamenty vzešlé
ze svobodných voleb. Den politického zúčtování s Bruselem a jeho přisluhovači se blíží!
Buďme připraveni!
JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, výkonný místopředseda DSSS

Chanov – černá díra obecních financí a výnosný obchod politiků!

M

ístní organizace Dělnické strany
sociální spravedlnosti Most (MO
DSSS) se znepokojením, a přiznáme i s rozčílením, sleduje rozhazování městských, státních a evropských (ty
nakonec stejně platíme z našich daní) peněz
na pomoc lidem, kteří si to nezaslouží a pomoci si neváží. Ano, mluvím o milionech, za
léta dokonce o miliardách, jenž město Most
vyhodilo do černé díry jménem sídliště Chanov. Mohl bych skončit u prostého nadávání na cikány a toho, jak si ničeho neváží. Ovšem to, že mnozí chanovští pracovat nechtějí
a ukradnou vše, co není přivařené a to hodně pevně, každý ví.
Má kritika nesměřuje k té časti chanovských cikánů, kteří využívají toho, co jim stát
dá, ale k politikům, kteří je učí, že i bez práce jsou koláče. Veškeré strany, jež na radnici
v Mostě seděly od revoluce, prezentovaly vůči Chánovu a v menší míře i vůči mosteckým
nepřizpůsobivým stejnou politiku. Žádné povinnosti, vše zdarma a žádné následky za své
chování. Ať už strana v kampani na cikány nadávala anebo jim šla na ruku, tak po volbách
přešla na falešný pseudohumanismus: musíme Chanovu pomoci za každou cenu.
Když opomeneme samotnou nesmyslnost
učit lidi, že stačí žít s nataženou rukou, tak fak-

M

iloš Zeman, v úřadu prezidenta
republiky od roku 2013, byl vždy
kontroverzním politikem. Nebudu
zde rozebírat jeho působení jako
předsedy ČSSD ani jeho premiérování v době opoziční smlouvy ČSSD s ODS, tedy stran
ze stejného politického hnízda naoko proti
sobě bojující, avšak v zásadních věcech vždy
držících basu. Chtěl bych poukázat na pomýlené adorování Miloše Zemana ve funkci hlavy státu České republiky.
Samozřejmě, nejsme jednolitý národ, a to
velebení Zemana není stoprocentní. Naopak,
z určitých stran, zejména tzv. kavárenských
intelektuálů, většiny kulturní fronty či sluníčkářských pomatenců je Zeman terčem,
mnohdy zcela nesmyslně. S tím rovněž nesouhlasím, hledat si každou záminku k urážení prezidenta pro odlišný názor je liché. Má
to být podloženo argumenty.
Na druhou stranu ale nemohu souhlasit
s názory, že Miloš Zeman je nacionalista, že
je tzv. náš (rozuměj do morku kostí vlastenec s neměnnými názory, bojující proti odnárodňování a federalizaci Evropy). Byl to

tem je, že mnohé tyto projekty v konečném
důsledku uškodily i samotným cikánům. Vezměme si pomoc v Chanově v podobě střední školy pro pár jednotlivců. K čemu taková střední škola je? Vždyť Velebudice, které
umí dát úplně stejné vzdělání, jsou od Chanova cca 30 minut pěšky. A pokud jde o pomoc cikánům? On se tento drahý pseudohumanismus musí zajídat například i janovským
cikánským dětem, které musí právě do Velebudic dojíždět stejně, jako stovka českých
dětí, a to díky zrušení mezibořského učiliště.
Na to peníze jednoduše nikdo neměl, ovšem
na školu pro pár jednotlivců ano. Myslím, že
právě na tomto projektu, který uškodil mnohem více dětem, včetně cikánských, je jasně
poznat, že „našim“ politikům o humanismus
nejde. O co jde, je vcelku jasné.
Například nejdražší chodník v ČR, který
chanovští stejně nepoužívají a který bude stát
na opravách ještě mnoho milionů (pokud bude zničen do deseti let, budou se muset vrátit dotace), musela postavit firma. Firma ho
bude i opravovat, neboť před zničením by ho
neochránil ani čert. DSSS „uvažovala“ o nasazení pandurů, které stejně k ničemu jinému
nejsou, ale poté bylo uznáno, že výsledkem
by bylo jen zavalení sběrných surovin mnoha a mnoha kusy oceli s logem české armá-

dy. Tato firma bude placena, a ať to nakonec
s chodníkem či dotací dopadne jakkoliv, ona
peníze vracet nebude. Nechci si hrát na proroka, ale řekl bych, že ona firma nezapomene
přihodit před volbami stranám, které o chodníku rozhodovaly.
Tato politika systému, ruka ruku myje, je
výsměchem všem pracujícím obyvatelům
Mostu, kteří si uvědomují, že za peníze investované do Chanova by běžná čtvrť měla
chodníky ze zlata.
Impulsem pro tyto řádky je zatím největší obchod, který lze ještě zastavit. Podle plánu „romského“ centra z Chanova a několika humanistických politiků, mají jít všechny
průhledné paneláky k zemi (za naše peníze)
a část obyvatel má zabrat byty v Mostě, kde
budou terorizovat slušné Mostečany, a ta
druhá má pomáhat postavit rodinné domky v Chanově.
„Naši“ politici tvrdí, že lidé, jenž si své domovy zničili a vlastně v nich nikdy neplatili
nájem, mají nárok na nové bydlení v Mostě
anebo dokonce na rodinný dům. Mostečan si
může zvolit – zaplatit dům v Chanově anebo
žít vedle lidí, kteří se ještě v roce 2016 nenaučili, že odpadky se nehází z okna a na lidskou
potřebu se používá záchod. Volba doslova
hrozná a politik se směje, neboť domy v Cha-

nově (které nakonec většina Mostečanů pod
hrozbou stěhování Chanova do Mostu zvolí) zase bude stavět některá z firem, mající už
připravené miliony na předvolební kampaň.
DSSS je rozhodně proti vyhazování peněz
z okna a pomáhání těm, kterým bylo pomoženo již tisíckrát. Pokud už město musí něco
platit, ať to jsou ty nejlevnější „čunkovy“ kontejnery umístěné za městem, pokud možno
na místě, které Mostu přenechá šachta.
Budeme kritizováni humanisty za koncentraci sociálních problémů, ovšem každý Mostečan ví, že část těchto lidi se jednoduše nezmění, ať budou „rozředěni“ sebevíce. Most
je malé město na „rozředění“ takového počtu nepřizpůsobivých.
Dělnická strana je samozřejmě pro to, aby
z těchto kontejnerů byla cesta pro ty, jenž
budou poctivě pracovat a chovat se slušně, stejně jako většina Mostečanů. Máme už
dost neúčinných projektů, které jsou pěkné
na pohled, ale jsou velice drahé a pomáhají jen udržet stávající situaci. Selským rozumem jednoduše chápeme, že cukru už bylo
dost a je čas na bič. Bič na ty, kteří se skutečně přizpůsobit nechtějí a hlavně na příživníky
z řad politiků a podnikatelů, kteří si z Chanova dělají výnosný byznys.
JOSEF PÁNÍK, MO DSSS Most

Čí je vlastně Zeman?
vždy federalista, horující pro Evropu jednoho
„národa“. Zastánce přijetí eura (mimochodem jmenováním kamaráda Rusnoka do čela
ČNB jde tomuto kroku opět vstříc), této umělé měny. Zneuctil Pražský hrad, sídlo našich
králů, vyvěšením modrého hadru se žlutými
hvězdičkami. Kdo tvrdí, že je Zeman našeho ražení, nesmí přehlédnout určité výroky
a záchvaty autentičnosti prezidenta: Např. ve
Washingtonu prohlásil směrem k židovským
lobbistům, že jsme všichni židi, přičemž plynulou hebrejštinou velebil Izrael, dále že závidí Slovákům euro, o „virotickém“ vrávorání nad posvátnými českými klenoty snad raději ani nemluvě. Ale hlavně je nutné všimnout si jeho absolutního protimluvu ve věci
vlastenectví.
Po demonstracích v Duchcově, kde se dělnická strana postavila na stranu terorizovaných občanů nepřizpůsobivými individui,
nařkl české občany z fašismu a kastoval lidi dle délky vlasů. Před pár dny u příležitosti
výročí Lidic zase označil členy DSSS a spřátelené Kotlebovy LSNS ze Slovenska za neonacisty. Ten samý Zeman, který horlivě odmí-

tá imigraci, ten samý Zeman, kterému nevadí
stát na pódiu vedle Kohnvičky, který by nejraději mlel muslimy na masokostní moučku.
Oni totiž nenávidí muslimy ryze z náboženských důvodů. Přesvědčeni o nadřazenosti
nestrpí jiné než své vyznání. Hádejte které.
Tady spatřuji rozdíl mezi Zemanem a dělnickou stranou. Zeman s Konvičkou by zde klidně přivítali nelegální uprchlíky, kteří si vypočítavě připnou kříž na řetízek a rázem se stanou
křesťany. DSSS nesouhlasí s ilegální imigrací,
bez ohledu na barvu pleti, bez rozdílu vyznání. Ať je to muslim, křesťan nebo pastafarián,
pokud tu bude nelegálně, jsme proti tomu.
Nejsme zaujatí proti jednomu náboženství.
Přesto ale Zeman na besedách s občany či
ve veřejných prohlášeních se snaží zalíbit lidu plošným odmítnutím imigrace, aby si zajistil hlasy voličů.
V tom spatřuji oportunismus a populismus, ve kterém je současný prezident velmistrem. Kdyby lidé uprchlíky chtěli, změní názor i Zeman a bude pro ně chystat slavobrány, jen aby se nezprotivil většinovému názoru. Dělnická strana neochvějně zůstává věr-

na svým letitým neměnným názorům. Tehdy
Zeman a spol. (mimo jiné, Okamurova SPD
zahájila spolupráci s partají SPOZ Zemanovci) o nebezpečí imigrace nehovořili, protože
to nebylo populární, zatímco prorocká slova
představitelů dělnické strany Vandase či Štěpánka z roku 2009 byla „oceněna“ odsuzujícím verdiktem u soudu.
Přiznám se, že jsem současného prezidenta volil. Zejména proto, aby se nestali hlavou
státu Fischer a Schwarzenberg. Byla to volba menšího zla, ale stále zla. Již tu chybu neudělám a pokud nebudu mít z koho vybírat
v dalších volbách, tak i když jsem zastáncem
chození k volbám oproti prázdnému nadávání a pasivitě, využiji práva nevolit. Od devadesátých let jsou prezidenty více (Havel) či
méně (Klaus) odnárodněné elity. Pečlivě dosazené a vybrané, pod rouškou svobodných
voleb. Miloš Zeman je dalším z nich. Je věrný svým chlebodárcům z nadnárodních korporací, je dobře namazaným (někdy doslova)
kolečkem v protinárodním soukolí. Miloš Zeman není náš.
MIROSLAV KONEČNÝ, předseda MO DSSS Slánsko
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Rozhovor Tomáše Vandase pro Parlamentní listy
Myslíte si, že ty vraždy a terorismus nějak přežijeme? Tak to se hluboce mýlíte
„Stále stejná situace, kdy evropští politici vyjadřují lítost nad nevinnými oběťmi a připínají si smuteční trikolory, je až do očí bijící,“ říká Tomáš Vandas. Dle něj se stala chyba již v sedmdesátých a osmdesátých
letech minulého století, kdy se začalo s přijímáním uprchlíků z různých
koutů světa.
PL V poslední době se velmi často setkáváme s útoky v Německu, kde zabíjí
imigranti. Konkrétně šlo o Mnichov, kde
zemřelo deset lidí, v Reutlingenu zabil
syrský žadatel o azyl ženu a o pár hodin poté se v Ansbachu odpálil další neúspěšný žadatel o azyl. Právě německý
Ansbach je necelých 170 km od českých
hranic, což už je velmi blízko. Máme se
začít bát?
„Když vidíme, co se dnes v Evropě děje, bát bychom se rozhodně měli. Pokud si
někdo myslí, že se nás to netýká, že zůstaneme ušetřeni vražd a teroristických útoků a nějak to přežijeme, hluboce se mýlí.
Situace je skutečně vážná a mě opravdu
zaráží ta do očí bijící neschopnost evropských politiků, kteří vždy jen vyjadřují lítost
nad nevinnými oběťmi, připínají si smuteční trikolóry, ale přitom mají na svých
rukou pomyslnou krev. Je potřeba začít
jednat. Pro začátek tím, že tyto neschopné kolaboranty nahradíme politiky, kteří se
nebojí rázných řešení.“
PL Jak je na tom nyní bezpečnostní situace v Evropě podle vás?
„Ta odpověď je velmi jednoduchá: velmi špatně. A znovu se ptejme, kdo za to
může? Především ti, kteří v zájmu zrůdné multikulturní politiky prosazovali přijímání lidí jiných kultur a s jinými návyky,
které prostě do Evropy nepatří. Neustále
jsme ujišťováni o potřebě pomáhat, projevovat humanitu a starat se o imigranty. Ale proč? Aby nás poté podřízli? Odmítám tuto falešnou a pokryteckou politiku. Především se musíme postarat o naše občany, obyvatele Evropy. Jim zajistit
pocit bezpečí a chránit je. Možná to bude
znít nadneseně, ale Evropa se dnes musí
stát pevností, aby dokázala čelit cizím nájezdníkům, kteří ji chtějí zničit.“
PL Konkrétně vy kandidujete v kraj-

ských volbách v Ústeckém kraji jako lídr
DSSS + NS – LEV 21. Myslíte, že nějaký
útok může hrozit v Ústeckém kraji? Je
bezpečnost v kraji na dobré úrovni?
„Nikdy nevíte, co se dnes může stát.
Jsme sice vládními činiteli ujišťováni, že
nic takového nehrozí, ale já bych tak klidný nebyl. Bezpečnost v Ústeckém kraji je
v posledních letech rizikovou oblastí. Je
to způsobeno i vysokou koncentrací nepřizpůsobivých občanů, rozšiřujících se
ghett a cikánskou menšinou. Tyto faktory
v kombinaci způsobují, že náš region je
z hlediska bezpečnosti velmi problematický a je zcela určitě co zlepšovat.
V této souvislosti bych ukázal na město
Duchcov, které se před třemi lety potýkalo
s nepokoji v souvislosti s cikánským terorem vůči slušným občanům. Byla to Dělnická strana, která pomohla. Dnes jsme
v tomto městě ve vládnoucí koalici a situace se tam radikálně změnila k lepšímu.
Možná, že i to je důvod, proč příště volit
DSSS a nebát se změny. Chci vzkázat občanům: přestaňte podporovat zkorumpované gaunery, kteří myslí jen na své kapsy,
a volte skutečnou opozici! Dělnická strana takovou opozicí je, o tom dnes snad již
není pochyb.“
PL Jak lze podle vás řešit problém
s běženci?
„Jsem proto zastáncem nekompromisního a tvrdého řešení, i když budu
zase mnohými označován za extremistu a rasistu. Ale ta pokrytecká humanita
musí jít stranou. Předně, musíme chránit naše hranice, začít s deportacemi imigrantů, kteří nemají povolení k pobytu,
i za cenu finančních nákladů. Pořád je
lepší platit za odchod cizích parazitů, než
je nechat cizopasit na hostiteli s tím, že
to bude jeho smrt. Dále je nutné nasadit vojenské lodě a na moři nemilosrd-

Toto číslo Dělnických listů vyšlo s finanční podporou
Ľudovej strany Naše Slovensko
– strany banskobystrického
hejtmana Mariana Kotleby.

Kontakty
Karlovarský kraj – Jiří Froněk
tel.: 777 858 015
e-mail: dsss.kv@gmail.com
Ústecký kraj – Jindřich Svoboda
tel.: 722 733 823, e-mail: sever@dsss.cz
Praha – Jiří Petřivalský, tel.: 605 408 413
e-mail: ds.praha@europe.com
Liberecký kraj – e-mail: liberecko@dsss.cz
Středočeský kraj – Svatopluk Černý
tel.: 721 723 862
e-mail: dsss-stredocesi@seznam.cz
Jihočeský kraj – Otakar Dvořák
tel.: 608 272 093
e-mail: jiznicechy-dsss@seznam.cz
Plzeňský kraj – Jiří Štěpánek
tel.: 603 427 704
e-mail: stepanek-ds@seznam.cz

Pardubický kraj – David Slavík
tel.: 776 226 142
e-mail: dsss.pce.kraj@seznam.cz
Královéhradecký kraj – Vlastimil Ptáček
tel.: 603 474 660, e-mail: dsss-khk@email.cz
Jihomoravský kraj – Erik Lamprecht
tel.: 775 526 164
e-mail: dsssjmk@gmail.com
Moravskoslezský kraj – Iveta Machová
tel.: 603 945 816
e-mail: ds.moravskoslezsky.kraj@seznam.cz
Olomoucký kraj – Alois Tvardek
tel.: 737 774 589
e-mail: dsss.olomouc@seznam.cz
Zlínský kraj – e-mail: dssszk@gmail.com

ně vracet lodě s imigranty k africkému
pobřeží. No a ty, které z moře vylovíme,
tak zase odvézt zpět, nikoliv do Evropy.
Pokud tito ekonomičtí migranti neuvidí
tvrdou ruku, budou to zkoušet dál. Ale
jak říkám, současní vládci Evropy nejsou
takového opatření schopni. Proto musí
být odstraněni.“
PL Co podle vašeho názoru ohrožuje
Evropu momentálně nejvíce? Neschopnost Evropské unie něco řešit, odchod
Velké Británie z EU, imigranti, či islám?
„Neschopnost Evropské unie je neuvěřitelná. Neustálé vymýšlení jakýchsi povinných kvót, deklarací, konání summitů
plných prázdných frází, to vše ukazuje, že
EU je byrokratickým molochem, který je
ve stádiu klinické smrti. Je potřeba vzít Evropu bruselským úředníkům a vrátit ji národním státům. To je šance, jak můžeme
přežít. Imigranti a islám, to jsou jen důsledky toho, o čem hovořím.
Rozhodnutí občanů Velké Británie odejít z Unie přesně dokazuje odtrženost evropských elit od běžných občanů. Velmi
mě to potěšilo a bylo příjemné vidět šokované obličeje evropských politiků, včetně
Merkelové, Hollanda či Tuska, z konečného výsledku. Je to i návod pro ostatní státy, že cesta ven existuje. Jen najít odvahu.
Jsem pro Evropu, ale pro Evropu národů
a suverénních států.“
PL Je podle vás možné Evropu před těmito hrozbami ochránit, nebo už se máme naučit žít s pocitem, že se něco může stát i u nás?
„Samozřejmě, že je možné Evropu
ochránit. Ale jak už jsem uvedl, chce to
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jen chtít konat a nebát se radikálních kroků. Plané řeči a fráze o „evropském domu“ nás nezachrání. Viníky známe. Teď je
potřeba je zbavit vlivu a funkcí a posléze
spravedlivě zhodnotit jejich činnost.“
PL Kde se podle vás stala chyba, že se
stav v Evropě v posledních letech až tak
moc zhoršil?
„Chyba byla už v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, kdy se
začalo s přijímáním uprchlíků z různých
koutů světa. Umožnil se vznik různých
ghett a přistěhovaleckých čtvrtí, kde se
tito nositelé neevropských zvyků začali
koncentrovat ve zvýšené míře. Nakonec
to dopadlo tak, že do imigrantských čtvrtí se bojí vstoupit i policisté. Že není něco
v pořádku, už naznačily násilnosti v Paříži
v roce 2005, kde imigrantské hordy rabovaly obchody a zapalovaly auta, nepokoje ve Stockholmu či v Německu. Projekt
multi-kulti politiky selhal.“
PL Lze vůbec nějak bojovat proti lidem, kteří vyznávají islám a odpálí se
uprostřed nevinných lidí a způsobí jim
vážná zranění, jak to bylo například v bavorském Ansbachu? Jaký myslíte, ze mají důvod to udělat?
„Jaký mají důvod? Oni nás prostě nenávidí, nenávidí naši kulturu, naše zvyky.
Jsem přesvědčen, že je nutné prosadit
rozpuštění všech organizací, které vyznávají či propagují islám, dále je nutné uzavřít mešity. V tomto směru jsme také vyzvali vládu premiéra Sobotky, aby konala.
Kdo má touhu po islámu, má možnost se
uspokojit v Libyi, Iráku či Afghánistánu. Tato země je naše a také musí naší zůstat!“

imigrantům a islamizaci,

PROTI nepřizpůsobivým,
PRO

pořádek

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS)
prosazuje v nadcházejících krajských volbách
(7. – 8. října 2016) tyto základní body:
Odmítáme přijímání imigrantů na území kraje.
Požadujeme zásadní zpřísnění postoje vůči
nepřizpůsobivým občanům, kteří nehodlají respektovat
zákony a základní normy občanského soužití.
STOP dotování neziskového sektoru, zabývající se
zvýhodňování menšin a imigrantů.
Navýšíme počet policistů v ulicích, zvýšíme bezpečnost,
budeme chránit slušné občany a nekompromisně
postihovat kriminální živly.
Náš kraj nesmí být místem pro korupci a kriminalitu.
Máte-li dost vládnutí polistopadových zlodějů a korupčníků,
volte změnu! Změnu nekompromisní, radikální a národní.

DSSS – NE imigrantům, islamizaci,
PROTI nepřizpůsobivým, PRO pořádek
– správná volba pro národ a suverenitu!

www.dsss.cz
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