
Ve svém programu se zaměřujeme na 
čtyři stěžejní témata. Prvním je ne-
kompromisní boj proti imigraci a is-
lamizaci nejenom v našem kraji, ale 

i v naší vlasti a celé Evropě. Dalším je boj 
proti nepřizpůsobivému stylu života. Po ro-
ce 1989 se tento nešvar doby rozmáhá stá-
le více a nevyhýbá se zejména našemu kra-
ji. Přicházíme s dosud nevyzkoušenými po-
stupy. Dalším bodem programu je boj za so-
ciální spravedlnost. V době, kdy bankrotující 
stát hodlá svoji existenci bránit loupežemi 
na vlastních občanech, se špatná sociální 
situace obyvatelstva týká našeho kraje ja-
ko málokterého. A posledním tématem je 
boj s korupcí, která sužuje nejen náš kraj, 
ale i celou českou republiku. Proto musíme 
účinně zamezit dalšímu rozkrádání a potres-
tat korupčníky. Pamatujeme ovšem i na dal-
ší důležitá témata z kategorie zdravotnictví, 
dopravy či životního prostředí.

Boj proti imigraci 
a islamizaci

DSSS jako jediná v České republice na 
problém imigrace, a s ní spojené islamiza-
ce naší země, poukazuje již od svého zalo-
žení, tedy v době, kdy ještě všichni dnešní 
tzv. islamobijci ani nevěděli a ani se nezají-
mali o tento vážný problém.

Proto představíme náš postoj a řešení:
► V prvé řadě, nikdy nepřipustíme na 

území kraje a ani jinde v ČR vznik uprch-
lických táborů a obdobných zařízení, které 
nejenže nesmyslně vysávají státní peníze, 
kterých již tak není dost, ale pokud se na-
jdou, tak je raději investujeme na zlepše-
ní životní úrovně českých občanů než na 
podporu imigrantů.
► V poslední době výrazně narostl počet 

příchozích imigrantů do Evropy, proto ří-
káme jasné NE přijímání imigrantů na úze-
mí naší vlasti a krajů. Náš rozkradený stát 
nemá peníze pro vlastní občany, a proto 
nebudeme živit lenochy z Afriky, Asie a ji-

ných zemí, kteří nejsou schopni ve vlastní 
zemi vybudovat prosperující společnost. 
Řídíme se heslem „Naše peníze pro naše 
občany“, a ne pro imigranty a neziskovky, 
které vydělávají miliony na tzv. „integraci“ 
imigrantů a cikánů.
► Je pro nás nepřípustné, aby v naší do-

movině byly stavěny mešity, a to z důvo-
dů jednak zachování naší původní kultury 
a odkazu předků, které jsou neslučitelné se 
zvyky islámského světa, tak i z bezpečnost-
ních, neboť každá mešita se může stát líhní 
radikálních islamistů a tím ohrožovat životy 
našich občanů. Pro nás je bezpečnost a za-
chování tradic našeho lidu to nejdůležitěj-
ší, a proto uděláme vše pro to, aby v na-
ší zemi, kraji, regionu, obci a městě, nikdy 
nevznikly a nemohly se rozmáhat mešity 
a islámské zvyky.

Boj proti nepřizpůsobivému 
stylu života

Přicházíme s novým řešením problému, 
který jiní přehlížejí. V minulosti to byla prá-
vě dělnická strana, která vždy hájila slušné 
občany vůči nepřizpůsobivým v krizových 
oblastech zejména našeho Ústeckého kra-
je. Proto navrhujeme:
► Stanovit jasná a co nejjednodušší pra-

vidla, která bude schopen pochopit každý, 
složitá pravidla vytvářejí podhoubí pro ko-
rupční prostředí a obcházení zákonů.
► Současný systém nemotivuje nepři-

způsobivé k poctivé práci, a to právě dí-
ky nadprůměrným sociálním dávkám, jenž 
dostávají, zvýhodňováním zejména cikán-
ské menšiny, toleranci dlouhodobé neza-
městnanosti nepřizpůsobivých a neochoty 
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Předvolební 
módní trendy
S blížícím se říjnovým termínem kraj-

ských voleb se také vyjasnilo, kdo v ja-
kém kraji bude kandidovat. Vedle zave-

dených stran a hnutí se často objevují 
regionální uskupení i strany, které jsou 
úplně nové, a tedy pro voliče neznámé.

 Co je však nepřehlédnutelné, to je ja-
kýsi „módní trend“, který se v současné 
politice objevuje. Na mysli mám výraz-
nou profilaci některých stran jako pro-
tiislámské a protiimigrační. Na tom by 
jistě nebylo nic špatného, pokud by se 
nejednalo o účelový kalkul, jak nachytat 
nespokojené voliče. Dnes je totiž naci-
onalistou skoro každý, včetně vládního  
disidenta Babiše. Ještě chybí, aby se tak 
národní tématiky chopil Kalousek.

Dělnickou stranu nikdo z vypočítavos-
ti podezírat nemůže. O hrozbě imigra-
ce jsme varovali již před několika lety, 
já osobně jsem za to vyfasoval flastr u 
soudu, tedy v době, kdy mnozí dnešní 
horliví národovci nadšeně tleskali tomu, 
jak státní moc zatočila s těmi nebezpeč-
nými extremisty.

 Byli jsme to my, kdo před lety chrá-
nil v rizikových lokalitách slušné občany 
před nepřizpůsobivými individui a cikán-
skými násilníky. Vždy jsme stáli na stra-
ně práva a spravedlnosti. Zůstali jsme 
stejní a názory nezměnili. Na rozdíl od 
mnohých rychlokvašek.

I proto jsem přesvědčen, že hlas kan-
didátkám DSSS je správnou volbou!

Mgr. TOMÁŠ VANDAS, předseda DSSS

DĚLNICKÉ LISTY DĚLNICKÉ LISTY 

V krajských volbách ve dnech 7. a 8. října budeme mít možnost rozhodovat 
o novém složení krajského zastupitelstva a také o tom, zda (ne)budou kraje 
kopírovat národní parlament.

Dělnická strana sociální spravedlnosti – NE imigrantům, PROTI nepřizpůsobivým, 
PRO pořádek je skutečnou opozicí proti současnému zkorumpovanému režimu, 
který dělá vše možné pro svá koryta a prebendy, nikoliv ale v zájmu občanů a této 
země. Nabízíme program, který je národní, sociální a jenž požaduje zejména 
ochranu slušných lidí a vymahatelnost práva.

VOLTE DSSS!
Volební speciál pro Ústecký kraj

NE imigrantům,
PROTI nepřizpůsobivým, PRO pořádek!

společněspolečně

č.5858
Volte 
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 zapojit se do pracovního procesu a zneuží-
váním podpory v nezaměstnanosti. Z toho-
to důvodu chceme zavést systém sociální 
spravedlnosti, kdy sociální dávky, podporu 
v nezaměstnanosti, výhody a různé přídav-
ky budou dostávat pouze lidé, kteří svou 
prací, odvodem daní a spořádaným životem 
přispěli k ekonomické stabilitě státu a roz-
voji společnosti.
► Zastavit „politickou korektnost“ a krimi-

nalizaci opozičních politických názorů – ob-
novení svobodné diskuse o problémech ne-
přizpůsobivosti a imigrace ve společnosti.
► Poměr odměn (sociálních dávek) a tres-

tů jasně odstupňovat a vybalancovat tak, 
aby každý mohl vlastním přičiněním svoji 
pozici zhoršit, nebo zlepšit, u nikoho už ne-
smí docházet k pocitům beztrestnosti.
► Zahájit důslednou pracovní aktivizaci 

a motivaci nepřizpůsobivých.
► Motivovat firmy, aby na nízkoprahová 

pracovní místa vyžadující pouze nízkou ne-
bo žádnou kvalifikaci přijímaly přednostně 
občany České republiky.

► Tvrzení o neexistenci jednoduchých ře-
šení odrážejí pouze snahy o zachování a za-
betonování současného netransparentního 
prostředí, které umožňuje na situaci parazi-
tovat všelijakým „neziskovým“ organizacím 
a podnikatelským subjektům. Řešení a pra-
vidla je naopak potřeba navrhovat přede-
vším s ohledem na jejich účinnost a jedno-
duchost!

Boj 
za sociální spravedlnost

Sociální krize se Ústeckého kraje dotýká 
ve zvýšené míře. Občanům je třeba vrátit 
jistoty, které jim zaručí jejich důstojnou exis-
tenci. Ohled na člověka musí být středobo-
dem při rozhodování krajských zastupitelů 
a politiků vůbec. Budeme prosazovat:
► Zvýšení zaměstnanosti a vytváření 

podmínek pro tvorbu nových pracovních 
míst v kraji, přičemž se zaměříme přede-
vším na regiony s vysokou mírou neza-
městnanosti.

► Chceme zaměstnávat přednostně do-
mácí obyvatele před cizinci, a tím zajistit 
snížení nezaměstnanosti kraje, dále udrže-
ní kvality práce a ekonomické stability.
► Skoncujeme se zvýhodňováním krimi-

nálníků, cikánů, imigrantů a asociálů. Každý 
se musí o své zlepšení situace přičinit pou-
ze poctivou prací a dodržováním zákonů.
► Na podporu zvýšení zaměstnanosti 

v kraji hodláme rovněž čerpat ze státních 
fondů.
► Rozvoj drobného a středního podniká-

ní a rovněž domácího zemědělství.
► Každému, kdo se dostal nevlastním při-

činěním do špatné životní situace, se musí 
dostat odpovídající sociální pomoci.

Boj s korupcí
Korupce se dnes díky současnému sys-

tému stala běžnou součástí politiky. My se 

s tímto stavem nikdy nespokojíme, a pro-
to uděláme vše pro to, abychom tento pro-
blém odstranili a uzdravili naší společnost. 
Proto představujeme několik bodů, jak účin-
ně bojovat s korupcí v našem kraji:
► Předně je důležité prověření systému 

výběrových řízení a přidělování zakázek.
► Zajistíme transparentnost hospodaření 

kraje a přidělování zakázek.
► Skoncujeme s prorůstáním zájmových 

skupin do politiky.
► Zakázky musí získávat pouze dodavate-

lé s největší kvalitou a nejnižší cenou, niko-
liv, tak jak je tomu doposud, přátelé a spon-
zoři vítězných stran.
► Nutností je větší efektivnost hospoda-

ření s krajskými penězi, to znamená u kaž-
dé zakázky financované krajem zajistit co 
nejnižší náklady a skončit s mrháním peněz 
daňových poplatníků.

Chci prosadit trest smrti 
a prošetřit rozkradení OKD
V souvislosti s mojí kandidaturou do Sená-

tu ve volebním obvodě Ústí nad Labem 
dostávám otázky, co bych v případě své-

ho zvolení prosazoval. Problémů, které trápí na-
ši společnost, máme více než dost. Bordel, kte-
rý je díky vládnutí polistopadové zkorumpova-
né mafie tak rozsáhlý, že čistka by musela být 
nekompromisní a důrazná.

V této chvíli mě napadá několik oblas-
tí a kauz, kde by bylo dobré z pozice senáto-
ra vyvinout zákonodárnou iniciativu. Předně, 
otázka znovuzavedení trestu smrti. Jsem pře-
svědčen, že zvyšující se počet brutálních zloči-
nů na starých lidech nebo bezbranných dětech 
musí mít odezvu právě v obnovení nejvyššího 
trestu. Kritici budou 
opět namítat, že jsme 
vázáni mezinárodními 
úmluvami, které trest 
smrti nepřipouští. Co 
by však pro nás mě-
lo být prioritou? Po-
dle mě je to zájem na-
šich občanů, ochrana 
jejich životů. A nikoliv 
falešná humanita.

Dále, zasadit se 
o zřízení nezávislé vy-
šetřovací komise, kte-
rá by objasnila roli 
současného premiéra 
a bývalého ministra 
financí Bohuslava So-
botky v tzv. privatiza-
ci OKD. Podle někte-
rých odhadů stát při-
šel prodejem firmy pa-
nu Bakalovi o několik 
miliard korun. Cena 
byla podezřele nízká 
a nezahrnovala byto-
vý fond. Prostě a jed-
noduše, podnikatel se 
napakoval, dostal lev-
ně firmu, tu vytunelo-
val a rozprodal. Vše je 
zahrnuto tajemstvím 
a o vinících, mezi kte-
ré patří právě Sobot-
ka, se nemluví.

A mluvit by se mě-
lo. Nejenom o tom, 
co jsem výše uve-

dl, ale také například o faktu, že zde dochá-
zí ke zvýhodňování menšin, zejména té cikán-
ské, na úkor majoritní společnosti. Že jsou zde 
nepřizpůsobiví, kteří parazitují na sociálních 
dávkách, a neplatí pravidlo rovnosti před zá-
konem. Že vládnoucí politici myslí jen na svo-
je kapsy, prebendy a na starosti občanů doslo-
va kašlou, s jedinou výjimkou, a to je předvo-
lební čas, kdy slibují  „modré z nebe“. Na roz-
díl od nich je dělnická strana mezi lidmi stále. 
Je toho hodně, co by se mělo změnit. A je jen 
na voličích, jak dlouho budou tolerovat vládnu-
tí stávajících korytářů.

Mgr. TOMÁŠ VANDAS, 
předseda DSSS

Olympiáda skončila. Já 
nastupuji do senátního boje!
Minulý týden skončila olympiáda, festival 

výher, proher a velkých výkonů. Celý 
svět sledoval výkony sportovců a po-

znával, že k úspěchu vede jen stoprocentní na-
sazení, tvrdá příprava a také kousek nezbytného 
štěstí. Sportoviště osiřela, ale sportovci se za-
čínají připravovat na olympiádu další, aby tam 
odčinili neúspěch anebo potvrdili svoje medai-
lové umístění. I já sledoval olympiádu a držel 
palce „těm svým“. A vím, že teď, když olym-
piáda skončila, tak i já se musím připravovat 
na svojí olympiádu, tu senátní.

Kandiduji na Mostecku za naší Dělnickou 
stranu sociální spravedlnosti (DSSS), za oblast, 
která je postižena nezaměstnaností, kriminali-
tou, problémy s těžbou 
uhlí, životním prostře-
dím a také s nepřizpů-
sobivými, kteří nedo-
držují zákony a terori-
zují většinovou společ-
nost, nemající u úřadů 
zastání.

Dost často jsem če-
lil dotazům, proč kandi-
duji v místě, odkud ne-
pocházím, a proto prý 
nemohu znát problémy 
v této části republiky. 
Ale já znám problémy 
tohoto kraje, a to pro-
to, že pocházím z kraje 
Moravskoslezského, je-
hož problémy jsou to-
tožné s mosteckou ob-
lastí. A proč tedy ne-
kandiduji za svůj rodný 
kraj? Předně, na toto 
místo v republice jsem 
nezanevřel, protože 
kandiduji na druhém 
místě krajské kandi-
dátky. I tam pomáhám 
straně v kampani, která 
představuje DSSS jako 
stranu, která má co na-
bídnout občanům, pro-
tože přesně zná, co ob-
čany trápí a ukazuje jim 
řešení jejich problémů.

Svojí senátní kandi-
daturou za Mostecko ta-
ké pomáhám DSSS tím, 

že nejenom kandiduji za kraj, kde je co napravo-
vat, ale také, že v tomto kraji kandiduje v soused-
ním ústeckém obvodu předseda strany Tomáš 
Vandas. To znamená, že mu mohu pomoci tím, že 
svojí kandidaturou podpořím jeho kampaň, proto-
že témata v těchto senátních obvodech jsou stej-
ná. A dvojitá senátní kampaň je účinnější, úder-
nější a voliči v Ústeckém kraji budou moci volit 
ve dvou obvodech kandidáty vlastenecké strany. 
Senátní kandidatura nás dvou také podpoří a vy-
ztuží krajskou kampaň, kde má  DSSS velkou na-
ději, že vstoupí do krajského zastupitelstva.

Chci vás proto vyzvat k podpoře DSSS v kraj-
ských a senátních volbách!

OTA ZAREMBA, olympijský vítěz

VOLTE DSSS! Volte č. 58!

Vandas do Senátu!

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS

Kandidát č. 1
ve volebním obvodě č. 31

Ústí nad Labem

DSSS

O t o  Z a r e m b a ,
o l y m p i j s k ý  v í těz

ve volebním 
obvodě č. 4 – Mostobvodě č. 4 – Most

Váš kandidát

do Senátu

www.facebook.com/
DSSS-NE-imigrantům-PROTI-nepřizpůsobivým-PRO-pořádek

č.4

NE imigrantům,
PROTI nepřizpůsobivým,
PRO pořádek

Pokud chcete, aby se v naší zemi začaly dít změny k lepšímu, abychom od-
stavili zkorumpované politiky, kteří po listopadu 1989 rozkradli a vytunelovali 
tuto zemi, pak volte číslo 58, volte kandidátku DSSS – národní opozici!
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Představujeme kandidáty pro krajské volby v Ústeckém kraji
Na kandidátce DSSS – NE imigrantům, PROTI nepřizpůsobivým, PRO pořádek naleznete zástupce čtyř politických subjektů. 

Lídrem kandidátky je předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas, na druhém místě je statutární 
místopředseda Národních socialistů – LEV21, a první trojici uzavírá radní města Duchcov Jindřich Svoboda, také z DSSS. Všem 
jsme položili tři stejné otázky a přinášíme vám jejich odpovědi.

Proč by podle Vás měli lidé volit koa-
liční kandidátku DSSS?

Na rozdíl do mnohých rychlokvašek 
a politických chameleónů dělnická stra-
na své názory nemění. Už před lety jsme 
varovali před hrozbou imigrace, v krizo-
vých městech a regionech jsme bráni-
li slušné občany před nepřizpůsobivými 
násilníky a vždy jsme chtěli, aby v této 
zemi nebyl nikdo zvýhodňován, že záko- ny musí platit stejně pro každého bez roz-

dílu. V tom se odlišujeme od těch, kteří 
dnes přebírají naše názory a myšlenky. 
Myslím si proto, že je vždy lepší volit ori-
ginál, než falešné kopie.

Jaké hlavní priority budete v případě 
svého zvolení do krajského zastupitel-
stva prosazovat?

Předně se zaměříme na otázku bez-
pečnosti v kraji, snížení kriminality a ta-
ké prověření systému výběrových říze-
ní a přidělování zakázek. Chceme ose-
kat chapadla korupční chobotnice, kte-
rá je díky polistopadovým vládním mafi-
ím velmi silná. Problémů je velmi mnoho 
a chceme svojí prací ukázat, že dělnická 
strana je pro občany správnou volbou. 
Koneckonců, lidé v Duchcově to pocho-
pili a jsem přesvědčen, že dnes rozhod-

ně nelitují toho, že zvolili naše kandidáty 
do místního zastupitelstva.

Co podle Vás trápí Ústecký kraj nej-
víc?

Určitě nepřizpůsobiví občané a vy-
loučené lokality. Nicméně naším cílem 
je fungující kraj jako celek. Proto se za-
měříme i na infrastrukturu, zdravotnictví 
či nezaměstnanost. Chci vyzvat občany, 
aby zase nesedli na lep politikům, kteří 
před volbami jen slibují a potom se ob-
čanům společně chechtají, jak to s nimi 
zase skouleli. Jak říkám, chce to změnu. 
Změnu radikální a nekompromisní, která 
nebude tolerovat současné zkorumpova-
né politiky. Pojďte proto k volbám a vol-
te č. 58 v krajích a do Senátu v Ústí nad 
Labem č. 1.

Proč by podle Vás měli lidé volit koa-
liční kandidátku DSSS?

Výsledky předvolebních průzkumů 
ukazují, že spojení obou stran do jed-
né kandidátní listiny byl krok správným 
směrem, navzdory zbytečné mediální vl-
ně, která se mezi novináři prohnala po 
oznámení společné kandidatury obou 
stran. Věříme totiž, že s blížícím se ter-
mínem voleb a po dalších osobních se-
tkáních s občany se budou preference 
společné kandidátky DSSS a LEV21 dá-
le zvedat.

Považujeme za chybné mediální ome-
zování našeho předvolebního progra-
mu pouze na boj proti migraci. Důka-
zem úspěšnosti naší politiky, která dbá 
především na důsledné dodržování po-

řádku a zákonů, jsou výsledky našich po-
litiků například v Duchcově. Je prokaza-
telné, co za necelé dva roky DSSS udě-
lala a dokázala změnit ve vedení a fun-
gování města Duchcov. To je osmitisíco-
vé město, které mělo své problémy, a po 
komunálních volbách se ta situace z mé-
ho pohledu jasně změnila k lepšímu. Já 
jsem tam za tu dobu nezaznamenal, že 

by tam docházelo k něčemu extrémis-
tickému a k něčemu, co by neodpovída-
lo hodnotám života 21. století v evrop-
ském prostoru. O mých slovech svědčí 
i to, že tam DSSS v pohodě spolupracu-
je s KSČM a ČSSD.

Jaké hlavní priority budete v případě 
svého zvolení do krajského zastupitel-
stva prosazovat?

Mou prioritou je, aby se tady dalo 
slušně žít, aby tu bylo fungující kvalitní 
zdravotnictví, sociální služby jak pro ro-
diny, tak pro seniory, jako jsou domovy 
důchodců a další zařízení a služby, kte-
ré jsou ku prospěchu lidí, kteří celý život 
pracovali. Aby byla kvalitní infrastruktu-
ra, široká nabídka pracovních míst, aby 
tady byla nabídka středního a učňovské-
ho školství tak, jak jí firmy potřebují. To 
znamená, že by mělo dojít ke spoluprá-
ci na úrovni největších zaměstnavatelů 
v kraji. A na prvním místě je tu bezpeč-
nost všech lidí v našem kraji.

Co podle Vás trápí Ústecký kraj nej-
víc?

V současné době zažíváme hospodář-
ský růst a dá se snadněji identifikovat, 
kdo zneužívá systém a kdo se snaží ten-
to systém zneužít. Bohužel u vládních 
představitelů chybí určité odhodlání udě-
lat nepopulární opatření, která jsou však 
ku prospěchu většiny společnosti. My se 
takových to opatření nebojíme, protože 
skutečně potřebných se nedotkne. Ba na-
opak, pokud bude systém pod větší kon-
trolou, tak se najednou zjistí, že podpo-
ru státu můžou získat i pracující lidé a to, 
že někdo pracuje a stará se sám o sebe, 
nebude trestem.
Řešením je využití možnosti předklá-

dat zákony. Z Ústeckého kraje by měl při-
jít celý balíček zákonů, který se týká so-
ciálního systému, který nyní je nastaven 
velmi nepružně a vesměs nespravedlivě. 
Mnohdy trestá jednotlivce, nebo matky 
samoživitelky za to, že pracují – na nic ne-
mají nárok a mnohdy musí za vše platit, 
a oproti nim je zde skupina obyvatelstva, 
která nepracuje, nesnaží se a pouze če-
ká s nataženou rukou a vše, za co ostatní 
platí, dostávají zadarmo a v současném 
systému jsou nepostižitelní.

Proč by podle Vás měli lidé volit koa-
liční kandidátku DSSS?

Pro každého, komu není lhostejná na-
še budoucnost, nebo budoucnost našich 
dětí, by měla být DSSS jasnou volbou. 
Před letošními krajskými volbami se vy-
rojilo mnoho mladých stran a hnutí, kte-
ré sázejí na strach občanů před imigran-
ty a kromě slibů, jak s nimi zatočí, vlastně 
ani nemají lidem co nabídnout.

Pak tu máme i ty velké, „stálé“ partaje, 
které ve svých programech samozřejmě 
také musely nějak zmínit řešení migrační 
krize, protože je to zrovna trend a voliči 
to očekávají. Ve skutečnosti jsou to ov-
šem ti samí, kteří přijímají například i ne-
smyslné uprchlické kvóty.

Program DSSS je založený na stá-
le stejných názorech, které neměníme 
podle toho, co je zrovna „in“. Jako jedi-
ní jsme před imigranty varovali již před 
mnoha lety, a na rozdíl od ostatních poli-
tických stran tuto hrozbu bereme oprav-
du vážně a není to pro nás jen jakýsi 
předvolební slib.

Jaké hlavní priority budete v případě 
svého zvolení do krajského zastupitel-
stva prosazovat?

I když je teď aktuálním tématem řešení 
migrační krize, tak pro mě je na prvním 
místě stále problém s nepřizpůsobivý-
mi občany a s tím spojenými vyloučený-
mi lokalitami v kraji. Ústecký kraj má jas-
né prvenství, co se týče počtu takových-
to ghett, a bohužel stále přibývají další. 
Stačí zmínit třeba Předlice v Ústí n/L., lit-
vínovský Janov, Chanov, Obrnice, nebo 
Mostecké „stovky“ a mnoho dalších.

Mojí hlavní prioritou je zabránit vzni-
ku dalších vyloučených lokalit a tzv. „No 
go zón“ v kraji. Měli bychom všemi do-
stupnými možnostmi podporovat posti-
žená města i obce v řešení problémové 
bezpečnostní situace, která je ve vylou-
čených lokalitách samozřejmostí. V Du-
chcově se nám to díky obecně závazným 
vyhláškám a zefektivněním práce měst-
ské policie celkem daří a bylo by dobré 
to převézt i na krajskou úroveň.

Co podle Vás trápí Ústecký kraj nej-
víc?

Myslím si, že odpověď na tuto otázku 
jsem již nastínil u předchozí otázky. Té-
měř každé větší město v kraji se může 
„pochlubit“ svou vyloučenou lokalitou 
a problémy s nepřizpůsobivými.

Další problém kraje vidím i v dopravní 
infrastruktuře. Mnoho krajských komuni-
kací je ve špatném stavu, některým měs-
tům chybí dlouho plánované potřebné 
silniční obchvaty a jejich centra jsou pak 
nedobrovolně „ucpávána“ nákladní ka-
mionovou dopravou. Jasným příkladem 
této situace je např. Bílina na Teplicku, 
kde jsou dlouhé dopravní zácpy na den-
ním pořádku.

Za zmínku také stojí stále nedokon-
čený úsek dálnice D8 z Lovosic do Ústí. 
Nejdříve to údajně brzdil jakýsi pářící se 
hmyz, pak přišel sesuv půdy, následova-
la konzervace celého úseku a poté zase 
pokračování stavby. Samozřejmě, že to 
vše stálo obrovské finanční prostředky 
a můžeme jen spekulovat, jak to vlastně 
doopravdy bylo a proč ještě stále není 
poslední úsek D8 v provozu.

(red)

Jindřich 
Svoboda

Petr
Benda

Tomáš
Vandas
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Toto číslo Dělnických listů vyšlo s finanční podporou 
Ľudovej strany Naše Slovensko 

– strany banskobystrického 
hejtmana Mariana Kotleby.

Předseda Ľudové strany Naše Slovensko (ĽS Naše 
Slovensko) a hejtman Banskobystrického samosprávného 
kraje Marian Kotleba dovedl na jaře tohoto roku svoji 
stranu do slovenského parlamentu. Před jeho návštěvou 
v České republice, která se uskuteční 5. října, jsme mu 
položili několik otázek.

DL V České republice se stále obje-
vují zprávy, že státní moc na Slovensku 
usiluje o zákaz Vaší strany. Jaká je tedy 
situace na Slovensku v tomto ohledu?

Súčasná vlád a v snahe zdiskreditovať 
a umlčať Ľudovú stranu Naše Slovensko 
skutočne podnikla už všetky kroky. V bro-
jení proti našej strane ochotne pomáhajú 
aj protislovenské médiá a agentúry, ako 
aj rôzne mimovládne organizácie. Dô-
vod je jednoduchý – predstavujeme je-
dinú skutočnú opozíciu voči demoralizo-
vanému a skorumpovanému systému, 
ktorý panuje v tejto krajine. Žiadna iná 
strana, okrem ĽS Naše Slovensko, otvo-
rene nepresadzuje vystúpenie Slovenska 

zo štruktúr Európskej únie a NATO. Prá-
ve týmto naším cieľom sme sa stali ne-
bezpečnými pre prozápadných agentov 
a zapredancov, ktorí nám dnes vládnu.
Činnosť a program strany momentálne 

prešetruje Generálna prokuratúra, zva-
žujú sa dokonca zmeny zákona o politic-
kých stranách tak, aby už nič nebránilo 
rozpusteniu a zákazu ĽS Naše Slovensko. 
Spravodlivosť a pravda sú však na našej 
strane, a preto veríme, že s Božou po-
mocou tento boj aj napriek všetkým pre-
kážkam dotiahneme do víťazného konca.

DL Po posledních volbách jste vstou-
pili do slovenského parlamentu. S jaký-

mi pocity se na vás dívají ostatní stra-
ny a je snaha některých spolupracovat?

Všetky tzv. štandardné politické strany, 
bez ohľadu na to, či sú z vládnej koalície 
alebo opozície, sa snažia pošpiniť dobré 
meno strany a usilujú o naše zničenie, 
čo nám pri každej možnej príležitosti dá-
vajú najavo. Je len veľmi málo jednotliv-
cov, s ktorými máme spoločné názory na 
niektoré problémy a ktorí sú aj ochotní 
nás pri hlasovaní v parlamente podpo-
riť. Pre drvivú väčšinu ostatných poslan-
cov sme len nebezpečná prekážka pri ich 
rozkrádaní Slovenska a obohacovaní sa 
na úkor jeho občanov. Tí najzarytejší od-
rodilci sa dokonca zmluvne zaviazali, že 
s nami nebudú komunikovať, naše návr-
hy zákonov nikdy nepodporia, bez ohľa-
du na to, či budú v súlade s ich vlastným 
programom a pre dobro občanov. Jed-
noducho, zo stola zmietnu aj ten najlep-
ší návrh, ak ho predložia naši poslanci.

DL  Jaké jsou Vaše nejbližší cíle a vol-
by?

Momentálne prebieha na celom Slo-
vensku petícia za vyhlásenie referenda 
o vystúpení Slovenska z Európskej únie 
a z NATO. Naše vlakové hliadky, ktoré 
ochraňujú slušných ľudí pred vyčíňaním 
asociálov, chceme rozšíriť aj na západné 
Slovensko. Postupne predkladáme v par-
lamente kľúčové návrhy zákonov, ktorých 

odmietnutie zo strany vládnej väčšiny 
najlepšie ukáže ľuďom pravú tvár tohto 
systému. Sme presvedčení, že práve tie-
to kroky ľuďom otvoria oči a v najbližších 
voľbách si v ešte väčšej miere uvedomia, 
že pre nich nie je žiadna iná alternatíva 
na záchranu Slovenska, ako voliť stranu 
ĽS Naše Slovensko.

Najbližšie voľby, v ktorých sa budú 
voliť predsedovia a zastupiteľstvá samo-
správnych krajov, sa konajú až na jeseň 
budúceho roka. Naším cieľom je predo-
všetkým obhájiť pozície v Banskobystric-
kom samosprávnom kraji, ktorému v sú-
časnosti predsedám.

Děkujeme za odpovědi.
REDAKCE DL
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Rozhovor s Marianem Kotlebou

Dělnická strana 
sociální spravedlnosti (DSSS) prosazuje 

v nadcházejících krajských volbách 
(7. – 8. října 2016) tyto základní body:

Odmítáme přijímání imigrantů na území Ústeckého 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.

Ústecký kraj nesmí být místem pro korupci 
a kriminalitu.

Máte-li dost vládnutí polistopadových zlodějů 
a korupčníků, volte změnu! 
Změnu nekompromisní, radikální a národní.

w w w . d s s s . c z

Volte 

NE imigrantům,
PROTI nepřizpůsobivým,
PRO pořádek

č.58č.58

 NE imigrantům,
 PROTI nepřizpůsobivým, 
 PRO pořádek

w w w . d s s s . c z

DSSS

POZVÁNKA
Př edseda Dě lnické  strany sociá lní  spravedlnosti (DSSS) 
Mgr. Tomá š  Vandas, Ing. Petr Benda, mí stopř edseda 

strany Ná rodní  socialisté  – LEV21 a Oto Zaremba, 
olympijský vítěz a kandidát na senátora za volební obvod 
č. 4 – Most vá s srdeč ně  zvou na př edvolební  setká ní  

u př í lež itosti koná ní  krajský ch voleb 
(ve dnech 7. a 8. ř í jna 2016):

5. 10. od 16 hodin Ústí nad Labem – Lidické nám.

Volte č.5858

Přijďte se zeptat na náš program, který prosazují kandidáti 
DSSS – NE imigrantům, PROTI nepřizpůsobivým, 

PRO pořádek! Řekněte nám, co Vás trápí.

K dispozici budou propagační materiály, letáky, odznaky, 
kniha Tomáše Vandase a další zajímavé věci.

V Ústeckém kraji volte číslo 58!

Ing. Mgr. Marian KotlebaIng. Mgr. Marian Kotleba

Jako host vystoupí s projevem Marian Kotleba, 
hejtman Banskobystrického kraje a slovenský poslanec.
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