
Jakou úlohu v tomto kotli problémů, vi-
zí, nebezpečenství, naděje a nenávist-
ných útoků bude hrát Dělnická strana 
sociální spravedlnosti (DSSS)? Svojí 

jasnou a neměnnou úlohu – jediné skutečné 
národní opozice v republice. Naše strana to 
má před volbami oproti jiným stranám v ně-
čem jednoduché. My nemusíme hledat téma-
ta do předvolební kampaně, nemusíme zadá-
vat drahé předvolební průzkumy o náladách 
obyvatelstva, abychom se podle toho do vo-
leb zařídili, a hlavně nemusíme se před voli-
čem chlubit, že „vsadíme na kontaktní kam-
paň a naši kandidáti budou mezi voliči“.

Do voleb jdeme se stranou Národní socia-
listé, jejichž zástupci budou ve všech čtrnác-
ti krajských na kandidátkách, a v šesti krajích 
povedou jejich zástupci kandidátku DSSS. 
Do voleb jdeme s partnerem, se kterým má-
me mnoho programových shod a také nava-
zujeme na spolupráci s Národními socialis-
ty v loňských krajských volbách v Ústeckém 
kraji. Národní socialisté jsou pronárodní sub-
jekt se stoletou tradicí politické práce, je to 
čestný partner, se kterým spolupracujeme na 
bázi rovnosti a s vědomím, že je nutné podat 
ruku ke spolupráci všem, komu není lhostej-
ný osud republiky a chce pro to něco kon-
krétního udělat. Kandidáti Národních socia-
listů vhodně doplní kandidáty DSSS a volič 
tím získá kvalitní kandidátku složenou z od-
borníků a vlastenců obou subjektů.

Důležitým signálem pro naše voliče je ta-
ké fakt, že umíme své názory a programo-
vé body přetavit do skutečnosti, dokážeme 

je přenést do reálného života a konkrétní li-
dé, občané z toho mají užitek. Mám na my-
sli obce a městečka, kde máme své zastupi-
tele. Konkrétně v severočeském Duchcově 
se bezpečnostní situace v městě zlepšila, až 
když zástupce DSSS v „koaliční vládě“ dostal 
na starost bezpečnost ve městě. Gangy ne-
přizpůsobivých, podporované přeplácenými 
neziskovkami přestaly terorizovat pracovitou, 
slušnou většinu. Nepřizpůsobiví se stáhli do 
svých vybydlených brlohů a trávníky a uli-
ce se staly bezpečným místem pro setkává-
ní slušných obyvatel města. V Duchcově se 
úklid vydařil! A nejen tam, protože i v ostat-
ních obcích jsou dělničtí zastupitelé zárukou 
poctivosti a odvahy.

Je smutnou pravdou, že mnohé názory 
DSSS, které by byly třeba před pěti lety dů-
vodem k trestnímu stíhání, dnes slyšíme od 
„ctihodných konzervativních politiků“, kteří 
se je nestydí předkládat jako spásná řešení 
pro republiku. To mějme na paměti a vysvět-
lujme to voličům, že razance ministra vnitra 
Chovance vůči uprchlíkům či „obrana národ-
ních zájmů“ a lá ODS je pouhou kopií a recy-
klací dělnických názorů. Když předseda stra-
ny Tomáš Vandas hovořil v Brně roku 2009 
o „uprchlické vlně tsunami“, tak profesor Fi-
ala a s ním i tehdejší ODS přemýšlela, jak 
nejrychleji přijmout euro a jak býti ještě ví-
ce pro EU.

(Dokončení na str. 4.)
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Nevolit 
není řešení
Podzimní parlamentní volby budou opět 

možností, jak změnit politickou mapu na-
ší republiky. V minulosti voliči vždy opa-
kovaně zachovávali přízeň subjektům, je-
jichž představitelé většinou mysleli jen na 
svůj prospěch a spokojeně mlaskali u ko-
rýtka, aniž plnili předvolební sliby. V náva-
lu zoufalství se pak lidé začali upínat k růz-
ným miliardářům, pasující se do role spa-
sitelů, kteří politiku vnímají jako možnost 
rozšíření svého vlivu mimo podnikatelský 
prostor. Politika a byznys jsou totiž v na-
šich končinách spojené nádoby.

Mnozí lidé pak raději nevolí vůbec. Je-
jich apatie, jakkoli je mnohdy pochopitel-
ná, nic neřeší a jen nahrává současným 
korupčníkům v jejich konání. Proto opa-
kovaně a už několik let zdůrazňuji, že ne-
volit není řešení, neboť se jinak nepohne-
me z místa.

Dělnická strana sociální spravedlnosti 
(DSSS) jde do parlamentních voleb s pod-
porou Národních socialistů. Navazujeme 
tak na spolupráci z loňských krajských vo-
leb v Ústeckém kraji, která se osvědčila. 
Jsem přesvědčen, že je potřeba, aby stra-
ny s podobnými názory postupovaly spo-
lečně, protože máme společný cíl.

Program DSSS nemusím nijak šířeji ro-
zebírat. Je neměnný už od počátku našeho 
vzniku, je nadčasový, a už před lety jsme 
varovali před Evropou pod diktátem Bru-
selu či invazí imigrantů. Byli jsme odsuzo-
váni a cejchováni jako extremisté. Dnes 
naše názory přebírají ostatní, jen aby se 
udrželi u moci.

Chci Vás tedy vyzvat k volbě skutečné 
opoziční a národní strany – DSSS. Pokus-
me se společně zabránit nastupující plíži-
vé totalitě, omezování lidské svobody, pří-
livu nařízení a zákazů. Pojďme se společně 
postavit nebezpečí ztráty posledních zbyt-
ků suverenity a pokusme se o změnu radi-
kální a nekompromisní vůči všem kolabo-
rantům a podvodníkům. Je to jen na nás.

Hlas pro DSSS není vyhozeným hla-
sem. Je hlasem pro národ a jeho budouc-
nost!

Mgr. Tomáš VANDAS, předseda DSSS

DĚLNICKÉ LISTY DĚLNICKÉ LISTY 

Říjnové parlamentní volby se budou konat ve zjitřené atmosféře domácí 
politiky, ale i politiky zahraniční. Občané republiky budou rozhodovat o tom, 
jestli bude pokračovat oligarchizace politiky, a tím i celého veřejného prostoru, 
kdy se finanční magnát Babiš netají ambicí vládnout neomezeně a mít i na 
Hradě svého člověka, který s ním bude spolupracovat na „úpravě“ ústavy. Ve 
hře budou samozřejmě i uprchlické kvóty, které dnes socialisté ve strachu před 
blížícími se volbami halasně odmítli, ale samozřejmě se hodlají bruselskému 
diktátu podvolit. Jednak z vrozené unijní podlézavosti a za druhé, že jim to 
nařídí jejich socialistická internacionála v bruselském parlamentu.

Volte DSSS
s podporou 

Národních socialistů!

V uplynulých dnech Dělnická strana so-
ciální spravedlnosti (DSSS) podala kandi-
dátní listiny pro parlamentní volby, které se 
uskuteční 20. a 21. října 2017. DSSS tak bu-
de kandidovat ve všech krajích s plným po-
čtem kandidátů. Celkem tedy postaví na 343 
kandidátů.

DSSS kandiduje jako samostaný sub-
jekt a ke vstupu do parlamentu tak potře-
buje překonat hranici 5% hlasů. Na spolu-

práci a podpoře se však dohodla se stranou 
Národní socialisté (NÁR.SOC.) a ve voleb-
ní kampani tak bude vystupovat s názvem 
DSSS s podporou Národních socialistů.

S Národními socialisty si také DSSS roz-
dělila lídry v jednotlivých krajích. Republi-
kovým volebním lídrem je předseda DSSS 
Tomáš Vandas, který také vede kandidátku 
v Ústeckém kraji. DSSS dále postavila lídry 
ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, 

Karlovarském, Pardubickém, Jihomorav-
ském a Moravskoslezském kraji. Ve zbývají-
cích šesti krajích, totiž v Libereckém, Králo-
vehradeckém, Olomouckém a Zlínském kra-
ji, v Praze a na Vysočině, postavili svoje lídry 
Národní socialisté.

Kompletní informace o kandidátech, vo-
lebním programu a volební kampani budou 
průběžně doplňovány na volebním portálu 
volby.dsss.cz. -RED-

DSSS kandiduje s podporou NÁR.SOC.

č.2828
Volte 

S podporou
Národních socialistů
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PŘEHLED LÍDRŮ KRAJSKÝCH KANDIDÁTEK DSSS
S PODPOROU NÁRODNÍCH SOCIALISTŮ
Ústecký kraj:
Mgr. Tomáš Vandas
48 let, předseda DSSS

Hlavní město Praha:
MUDr. Bohdan Babinec, CSc.
73. let, lékař, člen strany Národní 
socialisté

Plzeňský kraj:
Mgr. Jiří Štěpánek

45 let, výkonný místopředseda 
DSSS

Karlovarský kraj:
Bc. Jiří Froněk

33 let, místopředseda DSSS

Jihočeský kraj:
Roman Pospíšil
51 let, zastupitel obce a předseda 
KO DSSS Jihočeského kraje

Středočeský kraj:
Alena Poláčková
56 let, Předsedkyně KO DSSS 
Středočeského kraje

Liberecký kraj:
Ing. Petr Benda

46 let, statutární místopředseda 
strany Národní socialisté

Pardubický kraj:
Marek Nechala

40 let, člen Republikové revizní 
komise DSSS

Královéhradecký kraj:
Mgr. Štěpán Knézel
67 let, advokát, nominovaný 
stranou Národní socialisté

Kraj Vysočina:
Lukáš Bouma
35 let, dělník, člen strany Národní 
socialisté

Olomoucký kraj:
Ing. Zdeněk Rybář

51 let, ekonom, člen strany 
Národní socialisté

Jihomoravský kraj:
Erik Lamprecht

29 let, tajemník DSSS

Moravskoslezský kraj:
Dominik Březný
28 let, specialista v gastronomii, 
občanský aktivista, člen DSSS

Zlínský kraj:
Bc. Jaroslav Andres
51 let, ústřední tajemník strany 
Národní socialisté
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Česká republika leží v hlubokém marasmu a hospodářském, mocenském 
i finančním područenství zahraničního velkokapitálu. Situace si tedy žá-
dá radikální řešení. Která jiná strana než DSSS, může nabídnout radikální 
a efektivní alternativu zkorumpovaného polistopadového režimu? Deset 
konkrétních programových bodů, jejichž naplnění by znamenalo nastou-
pení cesty ke svobodné a suverénní České republice, je zpracováno níže. 
Nic se přitom nemění na idejích naší strany a programových pilířích, které 
jsou popsány v základních programových dokumentech.

1. PRYČ Z EU! OBNOVÍME SUVE-
RENITU ČESKÉ REPUBLIKY!

Odmítáme přenášení pravomocí do bru-
selského centra, čímž dochází ke ztrátě su-
verenity naší země. Rovněž odmítáme stále 
se prohlubující federalizaci Evropy, vytvoření 
jednotné evropské vlády a funkci evropské-
ho prezidenta. Naše područenství, ztělesňu-
jící se nejen v přijímání nejrůznějších nesmy-
slných vyhlášek, ale i v rozhodnutích se zá-
sadním dopadem na směřování a budouc-
nost České republiky, jako jsou třeba imig-
rační kvóty, je pro budoucnost českého člo-
věka neštěs tím.

 Vyhlásíme závazné referendum o vystou-
pení z Evropské unie.
 Vyhlásíme závazné referendum o vystou-
pení ze zločinecké organizace NATO.
 Nedovolíme přijetí jednotné evropské mě-
ny eura.
 Budeme usilovat o vyhlášení neutrality 
České republiky.
 Budeme v ekonomické oblasti spolupra-
covat se všemi státy světa.

2. SKONCUJEME S KORUPCÍ 
A ROZKRÁDÁNÍM STÁTU!

Současná politika vládních stran je syno-
nymem pro rozkrádání a korupci, proto je 
nutné prosadit radikální změnu, která musí 
obsahovat i politický systém a redukci finan-
cí státních peněz pro politické strany. Politika 
musí být službou státu, a nikoliv prostředkem 
ke snadnému zbohatnutí.

 Uzákoníme trestní a hmotnou odpověd-
nost politiků.
 Zastavíme prolínání lobbismu a politiky. 
Vrcholný politik nesmí vyvíjet další sou-
kromé obchodní aktivity a inkasovat zisky 
od soukromých společností.
 Zrušíme diskriminační pětiprocentní hra-
nici pro vstup do parlamentu a zastupitel-
stev.
 Úplně zrušíme financování politických 
stran. Ty budou muset hospodařit jen 
s dary a členskými příspěvky.
 Zrušíme Senát a snížíme počet poslanců 
z 200 na 150.
 Poslanecké platy stanovíme přesně 
na úroveň průměrného platu – politici se 
musí přestat rekrutovat z byznysmenů, 
kde je pro ně vstup do politiky jen další 
obchod.
 Prosadíme zákon o referendu.

3. NEPŘIPUSTÍME IMIGRACI 
A ISLAMIZACI!

Jeden z hlavních problémů současnosti je 
imigrace. DSSS dlouhodobě proti tomuto zá-
sadnímu problému bojuje, protože ochrana 
našeho národa a našich tradic je pro nás nej-
důležitější. Nikdy nedovolíme islamizaci a za-
plavení České republiky imigranty.

 Každý imigrant, který vstoupí na naše úze-
mí v rozporu s platnými zákony, bude bez-

odkladně vyhoštěn. Buď do země, odkud 
pochází, nebo do země odkud přišel.
 Zřídíme pracovní tábory, kde si imigranti, 
kteří proniknou na naše území, odpracu-
jí náklady na svůj prozatímní pobyt na na-
šem území.
 Zřídíme zvláštní bezpečnostní složky 
k ochraně hranic.
 Zakážeme propagaci radikálního islámu. 
Islám je ideologie v rozporu s podstatou 
české, moravské a slezské kultury a iden-
tity. Všechny k němu se hlásící organizace 
budou rozpuštěny.
 Jednotlivci zůstane svoboda vyznávat 
muslimské náboženství, nebude ho smět 
však šířit a sdružovat se v islámských v or-
ganizacích.
 Zakážeme stavbu mešit na území ČR.

4. SKONCUJEME SE ZVÝHOD-
ŇOVÁNÍM PARAZITŮ!

Je naprosto nepřijatelné, aby nepřizpůso-
bivá individua byla zvýhodňována na úkor 
slušných občanů, kteří poctivě pracují a z je-
jichž práce stát žije. Všichni občané mají mít 
nejen svá práva, ale také své povinnosti, ni-
kdo nesmí být zvýhodňován, ani diskrimino-
ván. Sociální dávky musí být předmětem po-
moci v tíživé životní situaci, nikoliv cílem k po-
hodlnému parazitování na úkor slušných lidí.

 Podmínky pro sociální dávky nastavíme 
tak, aby nepřizpůsobivé motivoval k řád-
né práci.
 Nedovolíme, aby byl někdo zvýhodňován 
jen na základě barvy pleti.
 Dohlédneme, aby všichni dodržovali záko-
ny a normy občanského soužití za pomo-
ci zvýšení počtu policistů v problémových 
oblastech.
 Trestní odpovědnost zpřísníme tak, aby si 
každý parazit a zločinec rozmyslel, jestli 
bude žít poctivě, anebo krást a parazitovat.
 Občané nebudou postihováni za oprávně-
nou ochranu svého zdraví a majetku.
 Odmítáme snahy o omezení legálního dr-
žení zbraní. Každý občan, který splní záko-
nem stanovené podmínky, má mít právo 
vlastnit zbraň.

5. POSÍLÍME SOCIÁLNÍ SYSTÉM 
A ZAKÁŽEME LICHVU!

Dnes „díky“ současnému systému platí, 
že ten, kdo krade, podvádí a zneužívá sociál-
ních dávek a podpory, je na tom lépe než ti, 
kdo chodí poctivě do práce, a to ještě často 
za velmi nízký plat. Proto prosadíme sociál-
ně spravedlivý systém a nastavíme ho přes-
ně opačně – výhody a lepší podmínky jen 
pro ty, kteří žijí poctivě, nekradnou a pracují.

 Práce je pro každého člověka předpokla-
dem osobní důstojnosti, hrdosti a exis-
tenční jistoty.
 Ten, kdo nechce pracovat, nemá od státu 
nárok na dávky, na byt, ani jinou materiál-
ní podporu.
 Vytvoříme programy pro zaměstnávání 
dlouhodobě nezaměstnaných.
 Budeme motivovat firmy k přednostnímu za-
městnávání domácích obyvatel před cizinci.

 Vyplníme mezeru na trhu práce přilákáním 
kvalitních uchazečů k učebním oborům.
 Zabráníme nepřiměřenému úročení půj-
ček a dluhů. V České republice bude platit, 
že se vydělává prací, nikoli lichvou.
 Zrušíme zákon o soukromých exekuto-
rech. Výkon vrátíme čistě do rukou státu, 
respektive soudních vykonavatelů. Na dlu-
zích se nelze dále přiživovat a uvrhovat za-
dlužené do ještě větší sociální propasti.

6. BUDEME PODPOROVAT 
TRADIČNÍ HODNOTY!

Stav současné společnosti, plné konzumu 
a zvráceností, je neudržitelný a jednou záko-
nitě povede k úpadku. Jedinou šancí na za-
chování naší vyspělé civilizace je ochrana 
tradic a národních hodnot, které jsou zákla-
dem každé prosperující společnosti, a právě 
pro DSSS jsou tyto hodnoty stěžejní.

 Nastavíme školství tak, aby děti a mládež 
vzdělávalo k tradičním národním hodno-
tám.
 Zrušíme tzv. inkluzi a budeme prosazovat 
znovuzavedení zvláštních škol
 Zákonem omezíme existenci tzv. nezisko-
vých organizací, které prosazují projekty 
na integraci cizinců a menšin, jež jsou ob-
rovskou černou dírou, která polyká miliar-
dy korun ve prospěch projektů, které jdou 
přímo proti zájmům českých občanů. Čin-
nost neziskových organizací, financova-
ných ze zahraničí, nebude povolena.
 Podpoříme propagaci a rozvoj tradic lido-
vého umění, tolik typických pro naši zem.
 Budeme chránit kulturní dědictví našich 
předků i pro budoucí generace.
 Zrušíme registrované partnerství a nedo-
volíme adopce dětí homosexuály.

7. PODPOŘÍME ČESKÉ FIRMY 
PŘED CIZÍM KAPITÁLEM!

Odmítáme zvýhodňování zahraničních fi-
rem před těmi českými, neboť hlavním moto-
rem české ekonomiky musí být domácí pod-
nikatelé, živnostníci, obchodníci a výrobci. 
Nepotřebujeme, aby zde byly zvýhodňovány 
zahraniční firmy a budovány montovny, kte-
ré za minimální mzdu zaměstnají agenturní 
pracovníky z ciziny a po skončení daňových 
prázdnin odstěhují výrobu jinam.

 Zajistíme českým firmám stejné podmínky 
pro podnikání, jako mají ty zahraniční.
 Zrušíme daňové prázdniny pro zahranič-
ní firmy.
 Zabráníme další privatizaci strategického 
majetku a vrátíme ho do rukou státu. Zá-
kladní potřeby jako bydlení, energie, vo-
da a jejich ceny budou přísně regulovány, 
přestanou být předmětem kšeftů a razant-
ně se zvýší jejich dostupnost.
 Snížíme daňové zatížení malých a střed-
ních podnikatelů.
 Zrušíme tzv. pracovní agentury, jejichž čin-
nost je zaměřena pouze na zisk na úkor za-
městnanců, a nikoliv na řešení nezaměst-
nanosti.
 Odstraníme byrokracii v podnikání.
 Zrušíme EET a protikuřácký zákon jako 
překážky v podnikání.

8. DŮSTOJNÝ ŽIVOT 
PRO POCTIVÉ LIDI!

Vláda v současnosti dává nesmyslně pení-
ze na podporu imigrantů a parazitů, ale zce-
la opomíjí vlastní občany. Nejvíce jsou tímto 
stavem postiženy mladé rodiny a důchodci 
a jejich pozice je mnohdy tristní. V mladých 

rodinách leží budoucnost státu a důchodci si 
za celoživotní práci zaslouží odpovídající za-
bezpečení. Pro nás je zajištění kvalitní život-
ní úrovně našeho národa zásadní.

 Principiální změnou státní politiky na poli-
tiku rodinnou, namotivujeme státní obča-
ny k zakládání rodin. Mladé rodiny bude-
me finančně podporovat.
 Obnovíme státní bytovou výstavbu 
pro mladé rodiny.
 Vytvoříme systém bezúročných půjček 
pro novomanžele.
 Minimální výši důchodu stanovíme 
na hodnotu 50 % průměrné mzdy.
 Maximální věk k odchodu do důchodu bu-
de stanoven mužů na 62 a u žen na 60 let.
 Důchod budeme vypočítávat podle odpra-
covaných let a výše výdělku.
 Pravidelná valorizace důchodů, pokrýva-
jící skutečnou míru zdražení a pokles kup-
ní hodnoty.

9. ZLEPŠÍME DOPRAVNÍ 
OBSLUŽNOST!

Stav silnic a celková dopravní obslužnos-
ti v naší zemi je v neúnosném stavu, pro-
to je nutné rychle dostavět páteřní komuni-
kace a začít masově opravovat ty současné. 
V dnešní době, kdy se neustále zvyšuje do-
pravní provoz, je nutné zajistit kvalitní silnič-
ní síť a to z důvodů bezpečnosti provozu, za-
jištění dopravní obslužnosti a ekonomické-
ho rozvoje.

 Dostavíme všechny důležité silnice, dálni-
ce a obchvaty. Od dodavatelů budeme ne-
kompromisně vyžadovat dodržení smluv-
ních závazků, zejména ceny a kvality díla.
 Začneme ihned s opravami současných 
silnic.
 Snížíme ceny dopravních staveb průhled-
ností výběrového řízení.
 Navrhujeme přechod na satelitní výběr 
mýta a ukončení monopolu společnos-
ti Kapsch.
 Dořešení chybějících a špatně vybavených 
odstavných ploch na hlavních komunika-
cích.
 Zachování a modernizace regionálních že-
lezničních tratí, vstup soukromých doprav-
ců.

10. BUDEME CHRÁNIT ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ!

Uvědomujeme si důležitost ochrany příro-
dy. Každý kdo miluje svůj národ, svoji zem, 
musí také chránit životní prostředí, a z toho-
to důvodu budeme prosazovat zákony, které 
pomohou naši krásnou krajinu a rozmanitost 
fauny i flóry zachovat neporušenou i pro na-
še potomky. Byznys nesmí zvítězit nad čis-
tou přírodou.

 Budeme preferovat větší využití železnič-
ní dopravy.
 Zpřísníme tresty za devastaci životního 
prostředí.
 Pomocí zákonů zlepšíme ochranu zvířat.
 Zvýhodníme používání alternativních paliv 
u vozidel a vytápění.
 Půdu naší země, a to nejen tu zeměděl-
skou, nepovažujeme za zboží a striktně 
odmítáme její prodej zahraničním vlastní-
kům.
 O nakládání se zdroji nerostných surovin 
musí být rozhodováno veřejně, transpa-
rentně a
 plně v zájmu občanů naší země, nikoliv 
v zájmu soukromých nadnárodních korpo-
rací či zkorumpovaných politiků.

DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI
s podporou Národních socialistů

PROGRAMOVÉ  PR IOR ITY :

S U V E R E N I T A  N E B O  Z Á N I K !
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Chcete změnu? Podpořte nás! 
Vážení občané,
mám za to, že volební program DSSS 

a Národních socialistů zahrnuje všech-
ny vaše požadavky, které jsou oprávně-
ným apelem na dosažení potřebné změ-
ny. V této nestabilní době je reálná šan-
ce získat potřebné preference pro vstup 
do Poslanecké sněmovny a tím přede-
vším pomoci nám všem, kteří jsme ne-
spokojeni a ztratili jsme prakticky veške-
rou důvěru v parlamentní strany.

Jako hlavní programové priority 
pro nadcházející parlamentní volby vi-
dím prosazení referenda o setrvání Čes-
ké republiky v Evropské unii, skoncování 
s korupcí, rozkrádáním státu, zabránění 
neomezeného přílivu imigrantů a reálné 
hrozbě islamizace naší republiky. Naším 
cílem je zajistit zvýšení bezpečnosti v ob-
cích a městech po celé republice s důra-
zem na krizové regiony, kde často řádný 
občan nemá šanci ubránit se napadení. 
S hrůzou zjišťujeme, že na přepadávání 

se podílejí dětské gangy a rodiče mají mi-
nimální šanci svého potomka ochránit.

Budeme prosazovat posílení sociální-
ho systému pro potřebné, ale současně 
eliminovat neoprávněně přijímané so-
ciální dávky. Podpoříme matky samoži-
vitelky, mladé rodiny s dětmi, hendike-
pované i seniory. Zasadíme se o podpo-
ru českých firem a podnikatelů a v nepo-
slední řadě i o zrušení tzv. protikuřácké-
ho zákona, který v základních momen-
tech omezuje svobodu podnikání a zba-
vuje lidi možnosti rozhodovat sám o so-
bě. Není nám lhostejná ani ochrana život-
ního prostředí, které musí být zachováno 
pro další generace v takovém stavu, aby 
člověk přírodu chránil a ne ji svým jed-
náním ničil. Zdravotní péče je základním 
právem zakotveným v Ústavě ČR. Musí 
být dosažitelná pro všechny bez rozdílu. 
Se zdravím se nesmí obchodovat. Lidé, 
kteří po celý život řádně pracovali či pra-
cují, nesmí řešit problémy, zdali pro ně 

bude ošetření u lékaře dostupné.
Budeme se snažit prosadit maximální 

dodržování zákonů naší země pro všech-
ny bez rozdílu. Dnes bohužel platí, že ten, 
kdo zneužívá sociální systém, nechodí 
do práce, je na tom mnohdy lépe než ti, 
kteří pracují celý život a v mnoha přípa-
dech i za velmi nízký plat. Nastavení spra-
vedlivého sociálního systému je nezbyt-
né. Vrátíme na trh práce učební obory, 
které byly zrušeny a dnes na nedostatek 
kvalitních řemeslníků doplácíme všichni.

Možná si řeknete, nic nového pod slun-
cem. Máte pravdu, neboť tento program 
vznikl po mnoha diskusích v ulicích, kde 
nám lidé sdělovali své pocity a poža-
davky i víru v sjednání nápravy. Účastí 
v těchto volbách, s vaší pomocí, může-
me docílit vámi požadovaných změn. Vě-
řím proto, že nás podpoříte!

Ing. Petr BENDA, statutární místopředseda Národních 
socialistů a lídr kandidátky DSSS pro volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR v Libereckém kraji

Vážení čitatelia Dělnických listov,
znovu sa blížia voľby do Poslaneckej 
snemovne Parlamentu Českej republiky 
a máte možnosť rozhodnúť o tom, kto 
Vás bude zastupovať. Česko bu-
de znovu zasypané a oblepené 
politickými reklamami so sľub-
mi o tom, čo pre Vás politici 
chcú urobiť. Znovu sa budete 
musieť rozhodnúť, či dáte svoj 
hlas stranám, ktoré už mali mož-
nosť riadiť ministerstvá a prijímať zá-
kony v prospech svojich občanov, alebo 
sa rozhodnete dať svoj hlas niekomu, kto 
túto možnosť ešte nemal.

V Česku, rovnako ako aj na Slovensku, 
nám tieto „štandardné“ politické strany 
už dosť dlhú dobu ukazovali, koho záuj-
my s kutočne presadzujú a že slušní pra-
cujúci občania sú pre nich na posled-

nom mieste. Nastal čas dať šancu no-
vým silám, novým stranám, ktoré nie sú 

pošpinené žiadnymi kauzami, nesto-
ja za nimi žiadni oligarchovia, dlhé 

roky stoja za rovnakými hodno-
tami a presadzujú stále rovna-
ký pronárodný a sociálny prog-
ram. Takouto stranou je práve 

Dělnická strana sociální spra-
vedlnosti. Strana, ktorá je pevná 

vo svojich ideáloch, vo svojom vo-
lebnom programe a myšlienkach.

Práve v tomto období stojí Európa 
v zlomovom období. Do Európy sa hr-
nú hordy neeurópskych imigrantov, Eu-
rópska únia sa snaží stále viac presadzo-
vať integráciu a obmedzovanie kompe-
tencií národných štátov. Štáty V4 musia 
držať spolu a jednotným hlasom sa po-

staviť na odpor Bruselskému diktátu. Ale 
nemám tým na mysli súčasných politi-
kov, ktorí s nami hrajú iba zákulisné hry 
podľa toho aké voľby sa blížia a aké sú 
nálady obyvateľstva, ale mám na mysli 
tvrdé opozičné strany akými sú Ľudová 
strana Naše Slovensko a Dělnická stra-
na sociální spravedlnosti. Aby sme spo-
lu mohli bojovať a spolupracovať, mu-
síme sa z ulíc presunúť do parlamentov 
a vlád. Preto vyzývam všetkých statoč-
ných a slušných občanov ČR aby išli vo-
liť a odovzdali svoj hlas Dělnickej strane 
sociálnej spravedlnosti a Tomášovi Van-
dasovi!

Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť 
musí!

Ing. Mgr. Marian KOTLEBA
predseda Ľudovej strany Naše Slovensko
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S křížkem po funuse
Na sociálních sítích se jako hou-

by po dešti vyrojily negativní re-
akce na zákaz kouření v restaura-

cích. Platnost tohoto zákona způsobila, 
že kuřáci nyní okupují veřejný prostor 
ulice a drtivá většina hospod se potýká 
s úbytkem hostů a logicky i tržeb. Však 
také majitelé restaurací brblají, nadáva-
jí a vztekají se.

Já osobně se jim nedivím a chápu je. 
Už před časem jsem avizoval, že ač ne-
kuřák, jsem proti zákazům a regulacím to-
hoto typu, zvlášť pokud se promítají do 
svobody podnikání. Každý provozovatel 
baru nebo restaurace by měl mít právo 
sám si rozhodnout, zda se u něj bude či 
nebude kouřit. A stejně tak mám já, jako 

host, právo vybrat si restauraci, kde chci 
trávit čas oběda či popovídání s přáteli.

Nemohu si však pomoct, ale současné 
nadávání na nekuřácký zákon mi přijde 
jako s křížkem po funuse. Kde byli maji-
telé restaurací, když se připravoval před 
rokem či dvěma návrh zákona? Proč ne-
protestovali před Poslaneckou sněmov-
nou, proč nesepisovali petice, nedemon-
strovali? Vůbec nic. Ticho po pěšině.
Často mi připadá, že Češi si myslí, že 

nic nebude tak horké a ono to nějak do-
padne nebo to za nás někdo vybojuje. 
Když se však pozdě probudí do neradost-
né reality, nestačí se divit. Ale co, hlavně 
že nám běží Ordinace v růžové zahradě…

Mgr. Tomáš VANDAS, předseda DSSS

(Dokončení ze str. 1.)
Své zkušenosti nemáme jenom z prá-

ce na domácí politice, ale také samozřej-
mě čerpáme i mezinárodní zkušenos-
ti, protože jak je všeobecně známo, je 
DSSS členem Aliance pro mír a svobodu 
(APF), což je frakce v bruselském euro-
parlamentu, která sdružuje nejenom eu-
roposlance evropských nacionalistických 
stran (kupř. německá NPD či řecký Zla-
tý úsvit), ale také i další evropské proná-
rodní subjekty. Do parlamentních voleb 
vstupuje DSSS jako jednotný tým, který 
se soustředí plně na výsledek a kampaň. 
Neztrácíme čas zákulisními boji o to, kdo 
bude lídr tam či onde. My pracujeme po 
celé čtyři roky a za ten čas se bezpečně 
pozná, kdo je krajským lídrem a kdo ne-
ní. Takže není místo pro nějaké uplaka-
né vztekání toho, kdo si brousil zuby na 
první místo krajské kandidátky. Vyhrň si 
rukávy a v příštím období všem ukaž, že 
si to zasloužíš!

Volebním celostátním lídrem DSSS do 
parlamentních voleb je předseda strany 
Tomáš Vandas. V kampani budou pokra-
čovat jeho cesty napříč republikou, kde 
se bude setkávat s občany a vysvětlovat 
jim politiku naší strany.

Kdo dnes nechce jít k volbám, tak vo-
lí Babiše, Sobotku a další. Prostě vo-
lí všechny ty, které nechce, odmítá je 
a nesouhlasí s nimi. Právě těch, kdo ne-
chtějí jít k volbám se právě nejvíce týka-
jí současné problémy. Ukažme jim směr 
a smysl, že mohou s čistým svědomím 
jít hlasovat a volit kandidátku národní 
a sociální, kandidátku DSSS. S odvahou 
a odhodláním, s důvěrou do budoucnos-
ti a poučením z minulosti – volíme kandi-
dáty DSSS! Strany, která byla první pro-
ti imigraci!

Dělnická strana sociální spravedlnos-
ti kandiduje s podporou Národních so-
cialistů!

Jiří ŠTĚPÁNEK, výkonný místopředseda DSSS

Volte DSSS s podporou 
Národních socialistů!
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