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Odkud vane vichr zla? Máme se bát Rusa nebo USA?

Žijeme v podivné době, kdy pravda je vydávána za
lež a lež za pravdu nejvyšší. Každý pozorovatel, který se rozhlíží, co se kolem něho děje, a kterému v hlavě zbyla alespoň špetka zdravého rozumu, musí nezbytně nabýt dojmu,
že svět, alespoň ta jeho západní či euroatlantická část, ke
které se tak rádi hlásíme, je řízena naprosto vyšinutými jedinci, kteří tento svět vedou k totální zkáze. Establishmenty
téměř všech západních zemí spíše připomínají ústavy pro
choromyslné než někoho, kdo složil ústavní přísahu sloužit
vlastní zemi a lidu. Co by asi řekli Dr. Kramář nebo dr. Rašín,
kdyby se teď probudili a viděli, co jejich potomci napáchali,
jak rozprodali či spíše rozkradli zem svých otců, kdyby viděli, co tu dnes vládne… Nic hezkého by to nebylo, na to můžeme vzít jed. Můžeme se jen utěšovat, že stejně jako my,
jsou vykradené téměř všechny evropské státy, proto ty dluhy, masová nezaměstnanost a bída. I přesto na nás média
dennodenně chrlí propagandu, jak se nám zvyšuje zaměstnanost díky penězům z evropských fondů (říci k tomu, že
jsme před tím miliony pracovních míst zrušili, není politicky
korektní), roste HDP, ekonomice se přes dílčí problémy daří
dobře a spějeme ke světlým zítřkům. Že Vám to něco připomíná? Jenže tenkrát to možná byla pravda víc než dnes.
Jelikož je však složité přesvědčit lidi, kteří nemají na
to, aby svým dětem zaplatili ve škole obědy, nebo každý večer přemýšlí, co dát do hrnce, že náš systém je to nejlepší,
co nás kdy mohlo potkat, musí přijít na řadu něco, co odvede pozornost a překryje do očí bijící fakta, že náš Titanic

jde pomalu ale jistě ke dnu. Proto nastupuje vnější nepřítel,
který nás chce zničit, protože nám závidí naše výdobytky
a chce nás vrátit zpět do temného středověku, zatímco naše
pokroková společnost založená na lidských právech, která
platí zejména pro to nejzvrhlejší, co lze ve společnosti najít, musí kráčet vpřed, ať to stojí, co to stojí. Po 11. 9. to byli
„afgánští pastevci“ pod vedením
agenta CIA Usámy bin Ládina
a irácký sběratel
zbraní hromadného ničení Saddam Hussain. Po
neúspěších, které už se nedaly
nijak utajit, museli být nalezeni noví nepřátelé
z tzv. lotrovských
zemí – egyptský
Mubarak, lybijský Kaddafí a syrský Assad. Záminka? Nebyli (v případě prvních dvou) nebo nejsou to demokraté. To
bezpečně nebyli a nejsou. Kdo je demokrat? Z úhlu pohledu
Západu je to ten, který svojí zemi odevzdá zájmu mezinárodního kapitálu a zpravidla se jeho země nachází na ložiscích
ropy, plynu nebo jiné energetické suroviny. Výjimkou z to-

hoto pravidla jsou některé blízkovýchodní režimy, zejména
Saúdská Arábie a Katar – tam je sice pojem demokracie trestán smrtí, leží na ložiscích ropy, ale jelikož pomáhají financovat a vyzbrojovat tzv. „bojovníky za svobodu“ (vrahy a teroristy), jsou to přátelé. O tom, který režim je hoden zvláštní pozornosti, příp. invaze demokratů, nerozhodují normy
mezinárodního
práva, nýbrž západní vlády a tajné služby v čele
s USA. Shrnuto
a sečteno, když
Západ někam
vtrhne, udělá tam
státní převrat, zabije u toho pár
milionů lidí, je to
vše ok v souladu
s mezinárodními
normami, a jede
se dál.
Vše běželo podle plánu, dokud Západ nezorganizoval násilný převrat na Ukrajině a neuzavřel dohody s ukrajinskou a ruskou stranou, které během pár dnů bezskrupulózně
porušil tím, že toleroval vyhnání řádně zvoleného prezidenta Janukovyče, pronásledování odpůrců a perzekuci ruskojazyčného obyvatelstva na jihovýchodě země a na Krymu,

což vedlo k odtržení Krymu na základě referenda a vypuknutí povstání v Novorusku. Odpověď přišla rychle. Krym
byl „anektován“ a Rusko se stalo agresorem a nepřítelem
číslo jedna. Referendum, nejposvátnější institut demokracie, Západ zatvrzele neuznává, protože Krymčané nehlasovali tak, jak by si přál, a ruský parlament a prezident Putin
přijali jeho žádost o přičlenění do RF. Podobná referenda
proběhla také v DLR a LLR a přestože byla ze strany západních demokratů a ukrajinské junty bojkotována, vyslovila
se i zde naprostá většina účastníků pro odtržení od Ukrajiny. A tak kyjevská vláda zahájila vyhlazovací operaci, která
trvá téměř rok, a jediným výsledkem jsou tisíce mrtvých civilistů, zejména žen, dětí a starých lidí, a nějakých dva miliony utečenců. Také ukrajinská vláda zaznamenala značné
lidské ztráty, a to ani ne tak v důsledku bojů, jako v důsledku masových dezercí a útěků před mobilizací. A světe div
se, většina z těch utečenců neutíká na Západ za demokracií, ale do toho „příšerného“ Ruska.
Tím, co Západ předvedl a předvádí, ztratil jakýkoli
morální kredit nejen ve východních zemích, ale i v očích většiny svých občanů. Dnes a denně zaznívá z evropských ulic
a parlamentů nesouhlas s jednáním tzv. evropských elit, a to
nejen vůči Ukrajině a Rusku, ale i vůči vlastním obyvatelům.
Nemusíme Rusko milovat, nemusíme s ním i v mnoha věcech souhlasit, ale měli bychom se zastavit a podívat, jaké
hodnoty vlastně prosazuje a jaké hodnoty jsou blízké USA…
Mgr. Světlana Dvorská, vedoucí redaktorka PD

Babiš – práva a svobody se zbavíš

Patříte do stáda nemyslících oveček, co se nechají
opít rohlíkem? Pardon koblihou? Nebo jste již ďábelského
šarlatána Babiše prokoukli?
Babišovi protikladné výroky.
Výrok 2013: „nejsem a nikdy nebudu politik“
Výrok 2014: „jsem špičkový politik“
Výrok 2013: „nechci jít do vlády, raději budu v opozici“
Realita 2014: „stal se vícepremiérem a šéfem
nejdůležitějšího resortu“
Babiš nově ovládá byznys s ropou
Po roce a půl se dá docela precizně popsat, jak Andrej Babiš využil své politické a mediální moci k prosazení vlastních ekonomických zájmů. A k vytlačení těch, kdo
se jim v minulosti odmítli podřídit. Nejpopulárnější politik
a majitel Agrofertu přes své loajální lidi míří k ovládnutí celé
české petrochemie. Od dopravy ropy po její konečné zpracování. Půdu si připravoval již před lety v kauze Unipetrol.
Přepis úryvku z odposlechu z Kauzy Unipetrol:
Spyra: Hele, Babiš mě bude chtít zastřelit. Jdou po
mně natvrdo. Co si budeme povídat. V Polsku dokonce
o mně píšou, že jsem agentem Mossadu.
Piksa: Tebe Babiš nemá rád?
Spyra: Babiš mě nikdy neměl rád.

Vzhledem k tomu, že Babiš nechal popravit podnikatele Mrázka, tak obavy byly jistě na místě.
Slonková, Válková a další nepohodlní svobodomyslní
Babišovi sluhové
Bývalá šéfredaktorka MF DNES Slonková při
nástupu do funkce říkala,
že věří dohodám s majitelem Andrejem Babišem
a vedením společnosti,
které garantují svobodný
obsah. Bohužel se tvrdě
spletla. Bylo to od ní trošku
naivní. Poslední kapkou byl
článek v sobotním vydání
MF DNES o agentech StB v hnutí ANO. Od té doby Babiš
vyhodil nespočet redaktorů, kteří nechtějí psát po vzoru Goebbelsovské propagandy, další řada redaktorů odešla sama.
Totalitní a diktátorské praktiky prosazuje Babiš i v hnutí ANO,
kde se fluktulace „neposlušných“ také zvyšuje. Viz. Kauza
Válková, kde ji Babiš doslova donutil rezignovat. Můžeme
se jen dohadovat, čím jí vyhrožoval. Mohlo to být od profesní likvidace až po (jak je jeho zvykem) fyzickou likvidaci.

V Praze zaznělo jasné NE
islamizaci a imigraci v ČR!

V sobotu 21.2 se v Praze na Staroměstském náměstí
konalo shromáždění Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), které bylo zaměřeno na problémy imigrace a islamizace v naší zemi.
Více jak sto účastníků přivítal úvodním slovem předseda pražské organizace DSSS Jiří Petřivalský, který shrnul násilné dopady radikálního islámu v Evropě za poslední měsíc a upozornil na stoupající brutalitu teroristů.
Jako další vystoupil s projevem
předseda DSSS Tomáš Vandas. Zmínil
neutěšenou situaci v Evropě, odsoudil
tzv. multikulturalismus a jako viníka tohoto stavu označil čelní politiky Evropské unie a politiku Bruselu. Rovněž kritizoval domácí politické elity a také upozornil, jak nyní, ve snaze nalákat voliče,
přebírají rétoriku dělnické strany.
„Je velmi zajímavé sledovat, jak najednou ti, kteří
nás, co jsme na hrozbu imigrace a islamizace upozorňovali, co jsme zdůrazňovali důležitost ochrany národních zájmů, jsou ze dne na den vlastenci. Typický příklad je ODS.
Strana, která tady dlouhá léta rozkrádala státní majetek, jejíž kmotři ovládali ministerstva a umožnili prorůst organizovanému zločinu do nejvyšších pater politiky, se najednou
chová jako strana s národními principy, její předseda Fiala

a poslankyně Černochová kritizují imigraci a islám, a vystupují na protiislámských akcích. Přesně podle hesla kam vítr,
tam plášť,“ uvedl lídr DSSS.
Jako poslední hovořil výkonný místopředseda DSSS
Jiří Štěpánek, který mj. řekl: „Nyní se Evropa nachází na rozcestí. Jestli povolíme, staneme se ohroženými cizinci na
vlastním kontinentu. U nás v české kotlině a na moravských
úrodných pláních máme jedinečnou
šanci nedopustit, aby tu islám zapustil kořeny. Podívejme se na západ, za
naše pohraniční hory. Nechť se tyto
hory stanou neprostupnou hrází proti fanatickému náboženství a silám,
které chtějí zničit naší národní podstatu a vyhnat nás z našich domovů.
Cizí nechceme a svoje si nedáme!
Až v Saudské Arábii, Kataru, Ománu
atd. budou kupříkladu moci tam usazení cizinci veřejně nosit kříž, budou tam moci slavit vánoce
a bude tam otevřený křesťanský kostel, tak ať zde jsou šátky.
Ale v těchto zemích vám křížek z krku sundají i s hlavou…“
Po skončení mítinku ještě někteří účastníci diskutovali s předsedou DSSS a na památku si pořizovali společné foto. Děkujeme všem za účast a za projevenou odvahu říct veřejně svůj názor na hrozbu imigrace a islamizace.
Tiskové centrum DSSS

Babiš posiluje svůj monopol
Citujeme Babiše: „Malé firmy jsou na prd.“ Babiš
konečně otevřeně řekl, jakým stylem by řídil zemi, pokud
uspěje ve volbách. Podle velkoprůmyslníka Babiše by měl
podporu dostávat velký průmysl, malé a střední podniky jsou podle něj
na prd. To, že malé a střední firmy táhnou ekonomiku, ho nejspíše nezajímá.
Důležité je, aby si za svojí politickou éru nastřádal
co nejvíce miliard, přes gigantické střety zájmů. Bohužel toto nejsou jen plané řeči, ale již se na podobných eliminacích malých firem
intenzivně pracuje.
Babiš ve velkém skupuje reprodukční kliniky. Ptáte se
proč?
Babiš skrze Spolanu Neratovice zhoršil plodnost českých mužů, jelikož tento závod je nejvíce ekologicky zničující pro přírodu i obyvatelstvo ze všech firem v republice
a nyní spásně bude podporovat umělou reprodukci. Jeho
děsivé myšlenky by mu mohl závidět nejeden filmový superpadouch.
Návrat nemocenské od prvního dne razantně zamítl
Babiš
Koalice chystala znovuzavedení nemocenské od
prvního dne stonání. Bohužel Babiš jim to bleskově zatrh-

nul. Lékaři na toto znovuzavedení čekají jako na smilování.
Vzhledem k aktuálně nastavené legislativě pobírá nemocný zaměstnanec peníze až od 4. dne marodění. Což je pro
drtivou většinou zaměstnanců naprosto nepředstavitelné,
kdo si může dovolit snížit výplatu o 15% a zároveň dostát
svým závazkům a důstojně přežít? Proto téměř všichni raději běžné choroby přecházejí a vznikají u nich poté mnohem závažnější, vleklé a životu nebezpečné zdravotní neduhy. Toto musíme zastavit!
Babiš zabíjí včely, bez včel máme 3 roky života!
Babišův Agrofert (zaštítěný Monsantem) vyrábí pesticidy na Babišovu žlutou smrt (řepku), tyto pesticidy silně
ovlivňují včelstva a zapříčiňují jejich velký úhyn. Bohužel
s Babišem v čele vlády tomuto neuděláme přítrž. Letos dle
včelařů má být úhyn největší v historii! Může se stát, že firmy jako je Monsanto, Agrofert a další zničí populaci včelstev
takovým způsobem, že nebudeme mít jak opylovat rostliny
a během 3 let lidstvo zahyne. Tento čas nám vypočítali nejfundovanější biologové a botanici z celého světa. Mmj. Agrofert pěstuje geneticky modifikované plodiny. Takže jeho
negativní dopad na zdraví obyvatel je rozmanitý.
Babiš zavádí StB ponovu
Agent Bureš si zavzpomínal na mládí, na komunistické bonzování a zrodil se mu v jeho chorobné hlavě hrozivý
nápad. Tajné služby budou mít velmi silně posílené pravomoci. Návrh se má týkat především prolomení bankovního
tajemství a větší možnosti ohledně telefonních odposlechů
a zisku důvěrných informací od telekomunikačních firem.
Miloslav Wolf, DiS., šéfredaktor PD

DSSS uspěla
v komunálních volbách

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) získala
v loňských komunálních volbách celkem šest zastupitelů.
Výrazný úspěch zaznamenala strana zejména v Duchcově
ziskem tří mandátů (13,28%) a v jihočeské obci Větřní, kde
budou za DSSS dva zastupitelé (14,1%). Mandát pak získali
dělníci i v Dolních Nivách (Karlovarský kraj).
Předseda DSSS Tomáš Vandas ve svém prohlášení uvedl: „Předně chci poděkovat všem voličům, kteří dali svůj hlas kandidátkám DSSS. Dále chci pogratulovat zvoleným zastupitelům za naší stranu. Zisk šesti mandátů znamená jejich trojnásobné navýšení oproti volbám
před čtyřmi lety, a výsledky z Duchcova či Větřní, pohybující se v rozmezí 13 – 14%, jsou důkazem, že trpělivá práce se vyplácí.“
Pro zajímavost uvádíme další výsledky z některých
měst a obcí, z nichž zejména v Nejdku (Karlovarský kraj)
byla DSSS od zvolení jen několik desetinek – 4,68%, Jinín (Jihočeský kraj) – 6,09%, Varnsdorf (Ústecký kraj) –
3,92%, Krnov (Moravskoslezský kraj) – 3,13%, Týnec nad
Sázavou (Středočeský kraj) – 2,77%, Krupka (Ústecký kraj)

– 2,51%, Cheb (Karlovarský kraj) – 2,09%, Most (Ústecký
kraj) – 1,96%.
V celorepublikovém měřítku získala DSSS celkem
117 430 hlasů.
„Těší mě, že značka DSSS dokáže oslovit občany i na
komunální úrovni, kde je na každého kandidáta vidět podrobněji a není tak anonymní, jako v případě krajských či
parlamentních voleb,“ dodal k tomu Tomáš Vandas.
V Duchově je DSSS aktuálně ve vládnoucí koalici,
především s místními občany, kteří kandidovali za ČSSD.
Ale tato „sociální nedemokracie“ svým členům zrušila místní buňku. Takto zachází s hlasy voličů, když se jim to zrovna nehodí do krámu.
Aktuální průzkum společnosti STEM přisuzuje DSSS
1,5%. Což je mírný posun.
Naším vzorem je Zlatý úsvit v Řecku, který v nedávných parlamentních volbách obsadil 3. příčku. Nacionální
povědomí tamních obyvatel je silné. V ČR naši spoluobčané jistě také brzy prozřou.
Tiskové centrum DSSS

www.dsss.cz
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„Povinné“ očkování odmítáme

Ministerstvu zdravotnictví, České vakcinologické společnosti ani samotným lékařům se evidentně nedaří přesvědčit hromadně české rodiče,
aby dodržovali nařízené očkovací kalendáře a bez
znalosti věci slepě důvěřovali státu, že očkování je
nejvyšším dobrem pro ochranu zdraví jejich dětí.
A tak se velevážené ministerstvo svrchovaně rozhodlo, že toto „dobro“ bude prosazovat stůj co stůj, nikoli však tím, že
rodiče přesvědčí, ale tím, že je bude
šikanovat a perzekuovat, kde to jen
jde, a předložilo do parlamentu novelu zákona o veřejném zdraví. Nepočítalo ovšem s tím, že se zvídaví rodiče a jejich organizace začnou v zákoně vrtat a analyzovat a způsobí takový humbuk, že se začnou i někteří
poslanci zabývat tím, co vlastně mají schvalovat.
Jelikož „zatím“ stát nemůže ani
povinné očkování vynutit proti vůli rodičů, rozhodl se, že bude neposlušné rodiny a zejména jejich děti šikanovat aspoň tím, že je izoluje od kolektivů svých vrstevníků, a zakáže jim
přístup do školek, dětských skupin, na tábory nebo
školy v přírodě. A jelikož rodiče nejde opět zase tak
úplně přímo potrestat, uložil drakonické a likvidační
sankce na bedra provozovatelů těchto zařízení a organizátorů dětských akcí. Těm, pokud umožní řádně nenaočkovanému dítěti vstup mezi ostatní řádně naočkované, bude hrozit pokuta v řádu statisíců.
Vrchnosti přitom vůbec nevadí, že existuje několik
rozhodnutí Ústavního a Nejvyššího soudu, které nejen, že ukládá netrestat rodiče za neočkování, ale přímo nařizuje státu, aby přijal takovou právní úpravu,
která stanoví v souladu s Listinou základních práv
a svobod výjimku z důvodu víry a přesvědčení rodičů, na jejímž základě může dětské zařízení neočkovance přijmout.
Soud nesoud, Listina nelistina, očkovat se prostě bude a basta. Aby to bylo pojištěné ze všech

Úryvek
z programové
listiny

Žádáme daleko větší samostatnost měst a obcí v právní, ale i daňové oblasti. Pokud vyhlášky jejich zastupitelstev nejsou v rozporu s vojensko-bezpečnostní politikou státu nebo obecnými mravy a morálkou, mají mít platnost zákona v dané obci a žádný soud je nemůže zrušit.

Jak se hlasuje
v OSN
o osudu světa

stran, tak likvidačním sankcím mají být vystaveni
i lékaři, a to za neprovedení očkování nebo neudání
svého pacienta hygienické stanici, čímž ale vyzrazují lékařské tajemství. Lékař, který by chtěl odmítnout naočkovat dítě, které kupř. trpí nějakou závažnou chorobou, má vážnou rodinnou anamnézu, případně při předchozím očkování mělo dítě závažné

zdravotní komplikace, nebude moci jednat v souladu s lékařskou přísahou, a bude muset pod hrozbou
sankcí riskovat poškození zdraví nebo ohrozit na životě svého malého pacienta, což asi řada slušných
a poctivých lékařů úplně libě nenese.
Stát pouze všem nařizuje a hrozí sankcemi,

sám však nepřebírá následky, které tato nařízení mohou způsobit v podobě vedlejších účinků, a těch je
čím dál víc, jen mnohdy nejsou hlášeny, ať už ze
strany rodičů nebo lékařů. Těžko obstojí tvrzení, že
ochrnutí, encefalitida, vysoké horečky, epilepsie, autismus a další projevy bezprostředně v řádu několika hodin či dnů po očkování, jsou u naprosto zdravých dětí shoda náhod. Následné léčby pak stojí rodiče
těchto postižených dětí nejen
spoustu času, ale i peněz, které musí rodiče hradit ze svého, protože stát se za následky svých rozhodnutí nestaví,
vzniklé škody nehradí a z rodičů dělá hysteriky.
Neobstojí už ani argumenty Ministerstva o tom, že
některé choroby jsme vymýtili jenom díky očkovaní, bez
zohlednění dalších faktorů,
jako je např. hygiena a výživa. Ministerstvo není schopno zdůvodnit, proč stejná očkovací povinnost jako pro děti neplatí pro pracovníky kolektivních zařízení, rodiče nebo příbuzné, se kterými se dítě běžně setkává. Proč do školy nenaočkované dítě nejen smí,
ale vzhledem k povinnosti školní docházky i musí,
a po škole se stejnými spolužáky nesmí jet na školu
v přírodě nebo na tábor. Stále jenom slyšíme stej-

nou mantru, že očkování je samospásné a bez něho nám děti budou umírat na epidemie. Tyto argumenty již v dnešní době neobstojí.
To, jestli nechat nebo nenechat očkovat své
dítě, je čistě a jenom v kompetenci rodičů, kteří se
musí rozhodnout, zda tak učiní či nikoli, a to ne proto, že jim hrozí přímé či nepřímé sankce, ale proto,
že na základě komplexních informací dospěli k tomu, co je pro jejich dítě to nejlepší. Lékaři a stát by
jim v tomto měli být partnery, kteří průběžně budou
pravdivé informace rodičům sami poskytovat a pomáhat jim bez nátlaku se rozhodnout a zvolit tu nejlepší variantu v zájmu dítěte. Také by bylo žádoucí
otevřít širokou celospolečenskou diskusi za účasti lékařů i sdružení rodičů, která by zmapovala stav
očkování v ČR a znovu vyhodnotila nutnost povinného očkování jako takového u každé jednotlivé nemoci, jeho efektivitu a přínosnost, provedla analýzu stavu výskytu jednotlivých očkovaných chorob
a v neposlední řadě by zhodnotila krátko a dlouhodobé následky vakcinace na zdraví dětí. To je zatím
ale hudba budoucnosti.
Zvláštní poděkování za práci na poli informovanosti a pomoci rodičům patří organizacím pomáhajících rodičům orientovat v této problematice
a hájit práva jich a jejich dětí, zejména sdružení Rozalio o. s. a Lize lidských práv, na jejichž stránkách
mohou zájemci nalézt další užitečné informace. Přejeme jim mnoho úspěchů do další činnosti.
Mgr. Světlana Dvorská
vedoucí redaktorka PD

Úpadek školství – děti rukojmí choutek (vše)mocných

Právě uplynulo první pololetí tohoto školního roku, kdy žáci a studenti obdrželi svá vysvědčení a hodnotí to uplynulé období a s nadějí či předsevzetím se připravují na druhé, zásadnější a rozhodující. Kdo by však měl bilancovat mnohem vážněji, jsou představitelé českého školství. Ani tak ne
učitelé, ale především lidé z ministerstva a úředníci.
Že úroveň českého školství má sestupnou tendenci,
musí vidět i slepý. A tímto přirovnáním se nenásilně dostáváme k první věci, která v současnosti hýbe českým děním.
Prezident republiky pan Miloš Zeman se nedávno vyjádřil, že je proti slučování dětí s handicapem do tříd s dětmi bez handicapu. Zastánci jediné
správné (a pochopitelně pouze jimi proklamované)
pravdy se mohou pominout. Přitom prezidentův výrok a názor je zcela legitimní a má své hluboké opodstatnění. Dnes se totiž i v tomto citlivém odvětví určité „elity“ pokoušejí vyzrát nad přírodou. Pořád dokola ta samá písnička. Všichni jsme si naprosto rovni,
na stejné úrovni, bez ohledu na to, komu bylo a nebylo, bohužel, shůry dáno.
Každý řetěz je totiž tak silný, jako je jeho nejslabší článek. Je nesmyslem prosazovat to, aby se
kladly např. na mentálně postižené děti, děti s poruchou učení nebo chování stejné podmínky jako pro
děti zdravé. Je to závadné v obou směrech. Děti bez
„vady“ budou brzděny pomalejší výukou, kdy se učitelé budou muset více a zdlouhavěji věnovat dětem
pomalejším. Ty zase nebudou stíhat rychlosti svých
vrstevníků, což bezpochyby neprospěje žádné ze
stran. Praxe je dne bohužel taková, že jakmile je ve
„zdravé“ třídě několik jedinců s určitým handicapem
(a zde je tím myšlena zejména psychická porucha,

nikoli tělesné postižení – to je potřeba si zásadně
uvědomit), dostane se na úroveň jejich tempa i žák
bez poruchy. Pokryteckou formou tzv. solidarity tedy
dojde k nezkvalitnění výuky a následného „vzdělání“
žáků. Zvláštní (či speciální) školy přitom měly své
opodstatnění. Děti, které
na učivo nestačí, jsou
demotivovány a frustrovány. Mnoho z nich potom na vzdělávání rezignuje, a to má vliv na jejich další vývoj. Rozhodně nejde o žádnou diskriminaci, jak často křičí
různí pravdoláskaři. Právě takoví, kteří dnes vůči
názoru prezidenta vyvolávají stále další hysterii a zášť, protože je to zrovna
moderní. Jak vidno, mnozí z nich stále nepřekousli demokratické zvolení pana Zemana hlavou státu.
Další věcí související s úpadkem školství je
úvaha o zrušení psacího písma. V době, kdy gramotnost prudce klesá, děti nejsou schopny se vyjadřovat, mají vady řeči, neumí sestavit kloudnou větu, natož souvětí, píší s hrubkami, nejsou vedeny ke
čtení, samostatnému přemýšlení a podobně, by „někteří“ nejradši zrušili písmo, zatím tedy to psací. Není
to jenom o tom psát tiskace. Tréninkem psacího písma si děti cvičí trpělivost, rozvíjí si psychiku a inteligenci, myšlení, koordinaci. Je to víceméně tím, že
kdeco se v dnešní době svede na různé dysfunkce.
Jednomu nejde psaní, tak se nebude učit psát nikdo.
Příště nebude někdo umět číst, tak se ulehčí ostat-

ním žákům zrušením čtení? Kam to s těmito „sociálními inženýry“ dojde? Jeden žák bude mít potíže
s chůzí a ostatním kvůli tomu amputujeme nohu?
Je nutné takovéto praktiky na našich dětech radikálně odmítnout. Stejně
tak způsob výuky multikulturní výchovy, dříve
občanské nauky. Aby
se dnes pomalu stydělo za projev vlastenectví
a identifikování se s národem. Dětem je vtloukáno a naléváno do hlav
stylem „norimberských
trychtýřů“ distancování se od nacionalismu a naopak se horlivě
prosazuje absolutní láska k cizincům, africkým dětem a podobně, zatímco
úcta k předkům a starým lidem je skoro hanbou.
Nedostatků v českém školství by se bezesporu našlo mnoho. V době všech možných tabletů
a „chytrých“ přístrojů narůstá „nechytrost“ dalších
generací. Jistě to vyhovuje představitelům Nového
světového řádu skrze jejich figurky v české politice
(včetně gesce školství) k oslabení již tak málo myslící společnosti a tedy její snadnější manipulaci, zcela
jistě to ale nevyhovuje současné generaci, a proto
to vadí i nám, vlastencům, kterým záleží na tom, aby
to, co zde budovali naši předkové, nebylo zničeno
lhostejností, diletantstvím a negramotností. Začalo
druhé pololetí. Boj však červnem neskončí. A vysvědčení budeme jednou vystavovat my.
Bc. Miroslav Konečný, redaktor PD

Vlastenci se konečně spojují

Hlasování na půdě OSN v praxi. Nedávno se
hlasovalo o tom, zdali se bude vyšetřováno dodržování mezinárodního práva během probíhajícího
konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. 29 hlasovalo pro ANO, 17 se zdrželo a 1 hlasoval proti = NÁVRH SE ZAMÍTÁ. Naštěstí nás hodná Amerika zase zachránila z bryndy. Ano opravdu takto funguje hlasování v OSN. Stačí, aby jediný stát byl proti
všem, a zablokuje naprosto cokoliv. Zajímavé je, že
rezoluce OSN pro USA nic neznamenají, ignorují
je, ale opačným směrem má USA zásadní slovo.
Kdo nad tím vším asi bdí? Nebylo by překvapivé,
kdyby židovstvo v čele se sionisty.
Miloslav Wolf, DiS., šéfredaktor PD

Národní kongres rozšířen na pět stran
V sobotu 8. listopadu 2014 se v Praze setkali
zástupci euroskeptických a národně orientovaných
stran sdružených v Národním kongresu,
Dělnické strany sociální spravedlnosti a Národní demokracie, aby jednali o rozšíření tohoto orgánu o další politické subjekty, které
projevily zájem o spolupráci. Národní kongres se tak k dnešnímu dni rozšířil na pět
stran. Vedle ND a DSSS jako stran zakládajících ho v současné době tvoří také zástupci Republikánské strany Čech, Moravy
a Slezska (RSČMS), Konzervativního a sociálního hnutí (KSH) a politické strany Národní prosperita (NP).
Zástupci všech pěti politických stran
na místě přijali prohlášení Národního kongresu k 25. výročí 17. listopadu 1989, kde
se mimo jiné říká:
„Česká republika se stala zemí, která
se sice vymanila ze sféry sovětského vlivu,
ale okamžitě jsme se stali loutkami Bruselu,

Washingtonu a Tel Avivu. Šanci, být konečně zemí
suverénní a samostatnou, jsme promarnili. Národní kongres proto považuje za nezbytné nastartovat

radikální politické změny, které povedou k odstranění současného zkorumpovaného oligarchického
režimu a nastolení vlády národní, pro níž bude prioritou suverenita naší země a její občané.”
Zúčastněné strany se zároveň dohodly, že u příležitosti zmíněného výročí uspořádají protestní veřejná shromáždění. V Brně se bude akce konat pod hlavičkou DSSS
s názvem Den národní jednoty, v Praze pak
pod hlavičkou ND.
Strany také jednaly o společném
postupu před krajskými volbami a rovněž o dalším rozšíření Národního kongresu o nové, podobně orientované, politické strany.
Národní kongres má ambici sjednotit všechny euroskeptické a národně orientované subjekty, které o spolupráci projeví
zájem a shodnou se na požadavku vystoupení České republiky z EU a na kritickém
postoji k NATO.
Tiskové centrum DSSS
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„Židovská Praha“

Ve středu naší krásné země, ba přímo v srdci Evropy, se nachází město, které bere dech a zároveň dává energii. Alespoň co se jeho návštěvníků týče. Hlavní
město České republiky je oblíbeným cílem
českých výletníků i turistů z mnoha států
světa. To musíme kvitovat a jednoznačně
podporovat. Výletníky, turisty. Ale svou
výhodnou polohou, příležitostmi a památkami, Praha nepřitahuje pouze je. Existují cizí vlivy, které Prahu neberou jen jako
víkendové povyražení, ale jako prostředek pro své obohacení, pro šíření vlastních „hodnot“ a ovlivňování místních lidí.
A naše, tedy snad stále ještě naše, Praha je těmito cizími prvky dosti zasažena.
Nestačí, že po Praze jsou stovky asijských bister, halal a košer „restaurací“, vietnamských pěstíren drog a černošských
dealerů nebo albánských pasáků. Jsou to
často nešvary, ale město si nepřivlastňují,
„jen“ využívají toho, co je jim nedokonalými zákony umožněno, případně porušují to, co je zakázáno, ale to by již mělo být
záležitostí trestních orgánů, aby porušování norem postihovali. Horší je však to, že
si české město již svými hrabivými pařáty
přivlastňuje jistá vyvolená skupina. Která?

Nedávno se objevila ve vestibulech
metra reklamní cedule, kde stálo: „Poznej
židovskou Prahu“. Těch panelů bylo v me-

tru mnoho, ve více stanicích, v soupravě
vlaku jakbysmet. Pro Pražany a nejen pro
ně je to velmi urážející. Nedělejme si iluze. Stoupencům tohoto směru patří leccos – od různých krámků přes sdělovací
prostředky až po banky. Ale aby prezentovali hlavní město České republiky jako
židovské a pojali ho tak za své považujeme za ohromnou drzost. V době, kdy Evropa čelí těžké zkoušce v podobě (ne)řízené imigrace, kdy lidé chrání zbytky své národní suverenity, je tato záležitost v podstatě opomíjena. Dovedete si představit
u názvu Praha například přívlastek islámská, africká nebo ukrajinská? My také ne
a myslíme se, že není ani židovská. Praha
je a musí zůstat česká.
Praha je městem všech jejích obyvatel, a proto zásadně nesouhlasíme s tím,
aby si ho pro sebe uzurpovala jedna skupina. Ať tu v poklidu žije, kdo chce, ale
nechť respektuje česká pravidla a nesnaží
se vnucovat nám své tradice a manýry. Je
nejen na Pražanech, ale na všech vlastenecky smýšlejících lidech, aby krásná česká stověžatá matička Praha nebyla nikým
poškozena, narušena či obřezána!
Bc. Miroslav Konečný, redaktor PD

Vzrůstající počet zdrojů alternativních informací jsou Googlem falešně označeny za
nebezpečné, protože
prý obsahují malware. Při pokusu otevřít takovou stránku vyskočí varování
Google, že na
stránce byl nalezen škodlivý
kód a návštěva je
zablokována. Kromě
toho Google takové stránky vyřadí z vyhledávače. Lze to zatím obejít prohlížečem „TOR“.

není kde, Google trvá na tom, že
kód tam je a dokázat opak není
komu, v Google se s vámi
nikdo nebaví. Protože
Google úzce spolupracuje s NSA,
je pravděpodobné, že právě odsud dostává seznam
nepohodlných
webů.
Na NSA prosákly v posledních
dnech další podobné hanebnosti, z aktuálních zjištění vyplývá, že NSA infikuje počítače

Je zvláštní, že varování vyskakuje u stránek kritizujících politiku USA na Středním východě
a na Ukrajině a u stránek proti sionismu.
Netřeba ani říkat, že obrana
v podstatě neexistuje, stěžovat si

a mobilní telefony špionážním
virem ještě dříve než vyjedou
z továrny. Takto sleduje NSA domácnosti a firmy ve více jak 30
zemích.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD

NSA a jejich
drsné praktiky
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Cikánský teror nekončí

Tentokrát skupinka Romů přepadla v ulici ČSA dvě seniorky. Kladno se
tak stává jedním z měst, v jehož ulicích
není radno se po setmění pohybovat.
Nedávno přijali kladenští strážníci hlášení, že v ulici ČSA napadla skupinka čtyř Romů dvě seniorky. Strážníkům, kteří na místo dorazili, se naskytl pohled na dvě plačící ženy, starší
z nich, dvaasedmdesátiletá, dokonce
utrpěla poranění hlavy, když ji Romové povalili na chodník a odcizili kabelku. Druhé ženě nestihli vzít nic a dali
se na útěk.

Strážníci se ihned pustili do prohledávání trasy, kudy násilníci utíkali. Při pátrání
jim pomáhal služební pes i kamerový systém. Po pár minutách objevila hlídka na křižovatce ulic T. G. M. a Oty Peška dva Romy,
z nichž jeden nesl podezřelou kabelku. Jakmile strážníky zahlédl, zmizel za rohem a v zápětí se vrátil bez kabelky. Tu strážníci objevili
v papírové krabici vedle odpadkového koše.
Oba Romy zadrželi a předali policistům. Poraněná žena byla mezitím převezena do kladenské nemocnice.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD

Pozor na Vietnamské výrobky a služby. Jde o život!

Nehty od Vietnamců = nebezpečný
hazard se zdravím!
Vietnamských nail artů po celé republice přibývá jako hub po dešti. Stále více českých žen se nechává zlákat rychlostí a předně cenou. Pokud jste jejich stálou zákaznicí,
nebo se do nehtového studia chystáte, měla
byste zpozornět a číst dále...
Zisk je zisk, zdraví je druhotné!
Asijská nehtová studia se snaží vydělávat na tom, že porušují zákony i normy. Při
modelování nehtů totiž používají toxický materiál, který je zakázaný v USA, a již i u nás
v Evropě. Materiál, který k vytvarování nehtů
pořizují, je opravdu mnohonásobně levnější
než ten, který používají certifikovaná nehto-

vá studia. Asijští „nehtaři“ totiž pracují s materiály, které obsahují leptavý a vysoce agresivní methylmetacrylát (MMA), který je typický svým odporným zápachem a je obsažen
v akrylátu. Po aplikaci tohoto materiálu navíc
naše nehty velmi rychle žloutnou.
Co je MMA? Methylmetacrylát (MMA)
se používá předně ve stavebnictví, lepí se
s ním lodě, dlaždice, a též se s ním spojují
betonové části. Proto jsou umělé nehty po
jeho nanesení tak „zázračně“ pevné.
Následky používání MMA: Po aplikaci
na nehtová lůžka tato látka samozřejmě velmi snadno proniká do těla, může způsobovat dýchací obtíže, podráždění sliznic, nahromadění vody v plicích. Navíc vyvolává alergie, způsobuje ekzémy, kožní vyrážky, dráždí oči, má vliv na plodnost a hlavně způsobuje rakovinu!
Gumové náramky pomalu zabíjí naše
děti!
Není to tak dávno, co ČR zaplavila mánie
pletení náramků z barevných gumiček. Proti tomu se nedá říct nic ani popel, děti mají kreativní zábavu, což je k nezaplacení. Ale
pozor! Pokud kupujete tyto gumičky u vietnamských obchodníků, zahráváte si s životy

Dohoda o volnějším
obchodu EU-USA

V prvním únorovém týdnu probíhá v Bruselu osmé kolo vyjednávání
o Transatlantickém partnerství pro obchod
a investice (TTIP) mezi zástupci Evropské komise (EK) a USA. Na pořadu je také setkání zástupců EK a zainteresovaných subjektů,
například výrobců či neziskových organizací.
Hlavními tématy by měly být výroba, zemědělství, služby a investice a také tvorba nových předpisů a pravidel. Evropská spotřebitelská organizace BEUC a s ní i dTest upozorňují, že v dohodě TTIP se
stále skrývá mnoho rizik
pro spotřebitele.
Předpisy v Evropské unii se velmi liší od
předpisů ve Spojených
státech, které jsou mnohdy podstatně méně přísné. Rozdíly se týkají zvláště regulace, ať již cen léků, hygienických podmínek chovu hospodářských zvířat
či zakázaných látek v kosmetice. BEUC dále
mezi riziky zdůrazňuje rozdílný stupeň ochrany osobních údajů na obou březích Atlantiku a část dohody týkající se arbitrážní komise
Investor State Dispute Settlement, která by
umožňovala zahraničním korporacím soudit
se se státy v případě, že by se tyto cítily poškozeny konkrétními opatřeními vlád.
Co se týká například chovu hospodář-

ských zvířat a masné výroby, EU dohlíží na
každý dílčí krok v řetězci výroby potravin –
„z chléva až na vidličku“- , v USA se řeší pouze výsledný produkt. Nechtěným symbolem
TTIP se tak stala americká kuřata dezinfikovaná v chlorové lázni.
Velký rozdíl je i v regulaci kosmetiky, kdy
americká legislativa zakazuje pouhých 11 nebezpečných látek, zatímco ta evropská 1328.
Legislativa USA také neřeší potenciální rizika
nanomateriálů a takzvaných endokrinních disruptorů. Disruptory jsou
látky, které mohou u člověka zapříčinit hormonální nerovnováhu, a to zejména v případě tzv. koktejlového efektu, kdy na
člověka působí více potenciálních disruptorů naráz.
Zatímco se v Bruselu vyjednává, BEUC
pokračuje v informační kampani. Ve svých
letácích shrnuje cíle, přednosti i komplikace
spojené s dohodou TTIP a vybízí spotřebitele k aktivitě.
Může z toho vyplynout něco pozitivního? Nepůjde jen o poamerikanizování naší legislativy? Obáváme se, že mezinárodní hospodářská politika se ubírá špatným směrem.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD

svých ratolestí. Gumičky obsahují extrémní
množství ftalátů, které způsobují různé choroby a dokonce mohou zabíjet.
Jako kdyby nestačilo, že nám naší dra-

hou republiku Vietnamci zaplavují drogami.
Oni musí ještě zbavovat zdraví naše ženy
a děti! Tomu uděláme přítrž.
Miloslav Wolf, DiS., šéfredaktor PD

Česká národní banda

Guvernér ČNB Singer, již delší dobu likviduje naší měnu v rozporu s ústavou i zákonem o ČNB. Nad ním bdí MMF, a dle cíleně chybných analýz dohlíží nad likvidací koruny. Chtějí snad, aby občané poté lépe zkousli
přechod na euro, o které tak pěkně lobuje Babiš? Destabilizace české koruny je již v pokročilém stádiu a podle všeho ještě 2 roky Singer bude intervenovat podobným stylem. Za
2 roky máme platit za euro 30 Kč. Jak to Čes-

ké národní bandě ještě dlouho budeme trpět?
Necháme si takto před zraky zničit naší skvělou českou korunu?? DSSS je rezolutně proti destabilizaci koruny a přípravám pro přijetí eura. Guvernéra a viceguvernéry jmenuje
prezident, bohužel pokud není s jejich prací
spokojen, nemůže je odvolat. Tady vidíme zásadní nedostatek.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD

Halu pro Martinu Sáblíkovou!
A nejen
pro ni!

Již několik let se hovoří o postavení
rychlobruslařské haly pro fenomenální sportovkyni Martinu Sáblíkovou. Ale vše to byli
jen plané řeči. My říkáme dost slibům! Je potřeba takovouto halu opravdu postavit, ať už
jako poděkování za to, jak Martina zkvalitňuje povědomí o České republice, na rozdíl od
dosavadních polistopadových politiků. Tak
hlavně jako sportoviště pro tisíce dětí a teenagerů. Martina Sáblíková a teď už i Karolína
Erbanová přivádí k rychlobruslení velký počet dětí, ale bohužel nemají kde tento sport
provozovat. Kvalita volnočasových aktivit dětí a mládeže nám leží na srdci přednostně, má
totiž vliv na budoucnost národa. Říkáme proto jasné ANO výstavbě rychlobruslařské haly.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD
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Místo omezení reklamy, bude povolená i podprahová!

Také Vám leze reklama často krkem? Vadí
Vám neetická reklama cílená na děti? Vadí vám
haldy polojedovatých cukrovinek u pokladen?
Vadí Vám zvyšování zvuku u reklam v TV? Nám
také. Ale tohle vše není nic proti chystané novince ve formě podprahové reklamy. Vláda přišla s návrhem, který ze zákona o regulaci reklamy dosavadní absolutní zákaz nepostřehnutelné, a tím i nebezpečné reklamy v ČR vypouští.
Porušení tohoto zákazu je u nás dosud považováno za jeden z největších deliktů a hrozí za
něj až desetimiliónová pokuta. Proč tedy vláda
s tímto návrhem zčista jasna přišla? Reaguje na
výtku Evropské komise (EK), že ČR dostatečně
nezapracovala evropskou směrnici o nekalých
obchodních praktikách z roku 2005. V té totiž
není o reklamě založené na podprahovém vnímání ani zmínka. A tak Evropa upozornila: český zákon „přesahuje rámec maximální harmonizace“. Jinak řečeno – Česko je tvrdší než evropská pravidla. Každá reklama má být podle výtky
EK podrobena nejprve analýze, zda je náležitě
profesionálně zpracována a zda má „schopnosti podstatně narušit ekonomické chování průměrného spotřebitele“. Až pokud reklama nesplní kritéria, je teprve nekalou obchodní praktikou. A tím i nežádoucí.
Slib: zrušíme
Směrnice zároveň „nebrání členským státům zachovat nebo přijmout opatření, která poskytnou spotřebiteli rozsáhlejší ochranu“. Přesto vláda na výzvu EK reagovala tím, že slíbila zákaz ze zákona o regulaci reklamy vypustit. Stejně postupovala i u skryté reklamy nebo u části pravidel reklamy zaměřené na děti.
Mj. navrhla zrušit zákaz, aby reklama nabádala
děti, aby přemlouvaly své rodiče ke koupi vý-

robků nebo služeb. Vláda ve zdůvodnění návrhu tvrdí, že porušení zákazu podprahově nebo
skryté reklamy bude dále postihováno jako nekalá obchodní praktika podle zákona na ochra-

Upozornil také, že tento typ reklamy řeší i zákon o provozování rozhlasového a televizního
vysílání. Ten však je zaměřen na provozovatele vysílání, nikoli na výrobce takové reklamy.

nu spotřebitele. Jenže v tomto zákoně se přímo o podprahové reklamě nemluví. Podle šéfa
Rady pro reklamu Radka Pokorného není dobré, že toto ustanovení má z regulačního zákona vypadnout. „Je to praktika celosvětově nepřijatelná a sankcionovaná. U nás to nemáme
promítnuto v zákoně na ochranu spotřebitele.
Lze to dovodit pouze z jeho formulace, že se
zakazuje užívání nekalých obchodních praktik
a těmi jsou zejména klamavé a agresivní praktiky. Podle mě by to u soudu obstálo,“ komentoval návrh Pokorný s tím, že výkladové problémy mohou nastat. „Pokud to vypadne ze zákona o regulaci reklamy, mělo by se to přesunout do ochrany spotřebitele,“ je přesvědčen.

Psycholog: Kdyby neměla účinek,
nikdo by ji nepoužíval
Podle mluvčí České televize Alžběty Plívové každé obchodní sdělení podléhá kontrole,
a to jak obsahové, tak technické a vizuální. „Provádí ji tým zkušených profesionálů, kteří by, jakkoli je to obtížné, naprostou většinu případů
podprahového sdělení odhalili. Za poslední roky se v ČT pokus o vpašování podprahové informace do obchodního sdělení neobjevil,“.
Rada pro reklamu se zatím žádným takovým porušením nezabývala. Člen její arbitrážní
komise psycholog Ivan Douda řekl Právu, že oni
se ve své činnosti zabývají případy, na které někdo upozorní. Na podprahovou reklamu nikdo
nepoukázal právě pro její skrytost. „Posouzení
podprahovosti je složitější. Obecně ale lze říci,
že kdyby neměla tu sílu a žádný účinek, tak by
ji nikdo nepoužíval,“ řekl Douda. Připustil, že tu
existuje i druhý pohled, že jde o fantoma, který
nic nepůsobí. „Faktem je, že některé triky, které
se používají, mohou mít jakýsi ne zcela vědomý účinek na člověka. O tom nepochybuju, to
je z psychologie známé,“ dodal Douda.
Fantom, nebo nebezpečí?
Podprahová reklama je založená na podprahovém vnímání, tedy na tom, že člověk reklamu ani očima, ani ušima nezaznamená, ale
podvědomě ji vnímá. Odborníci se přou o její
vliv na člověka. Přesto je u nás i jinde ve světě považována za nežádoucí a je trestána. Nejznámější je pokus Halea Beckera ze 60. let minulého století, kdy v obchodním domě v New
Orleansu pouštěl do hudby dvě neslyšitelné
věty, které měly působit na podvědomí zákazníků: jsem čestný a nebudu krást. Počet kráde-

Hudební skupina Ortel
na vrcholu popularity

Frontmanem této vlastenecké skupiny je
Tomáš Ortel, rodilý Plzeňan.
Skupina existuje již více jak 10 let, ale až nyní začala být oblíbená natolik, že
se dokonce velmi dobře prosadila v soutěži Slavík 2014.
Skončila na 4. místě! Popularita Ortelu je skvělá. Věříme, že statisíce fanoušků této skupiny, neposlouchají
písně jen kvůli kvalitní hudbě ale především kvůli hlubokým a pravdivým textům. Zároveň doufáme,

že řadě lidí zaslepených vládnoucí propagandou skrze hlavní média, se
otevřou oči a začnou smýšlet
více národně a pochopí, že
multikulturalismus je zhouba
pro Českou republiku a celý
evropský kontinent.
Píseň Mešita má na
youtube.com 1,4 mil poslechů.
Hymna DSSS (složil také Ortel) má na youtube.com
dokonce 1,6 mil poslechů.
Miloslav Wolf, DiS., šéfredaktor PD

ží prý poté klesl na třetinu! Technicky jde o to,
že se např. mezi 24 okének pásku filmu vloží
jedno s reklamním obrázkem. Divák nic nepostřehne, ale jeho podvědomí zareaguje. Odhalit takovou reklamu lze těžko, např. jen při pomalém prohlížení.
Za podprahovou reklamu jsou považovány i plakáty či obaly některých výrobků, které v sobě mají skrytý sexuální motiv, neboť to
prý zvyšuje atraktivnost jakéhokoli výrobku. Za
formu podprahové reklamy je považován někdy i silnější zvuk u vysílaných reklam v televizi.
Věříme, že si naši zákonodárci zachovají
alespoň zbytek selského rozumu a etiky a podprahovou reklamu nepustí do světa. V opačném případě, bude o další věc navíc, kterou
budeme muset opravit.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD

KO DSSS
Praha má
vlastní
kancelář

Dělnická strana sociální spravedlnosti
(DSSS) otevřela svůj ústřední sekretariát v Praze. Otevírací doba je každé pondělí a středu 1618h. Provoz kanceláře DSSS byl oficiálně zahájen v pondělí 19. května a zájemci ji najdou na
adrese nedaleko centra města:

Moulíkova 2240/5, Praha 5, 1. patro.
(Smíchovské nádraží)
Úřední hodiny – Po a St: 16 – 18 hodin.
Otevření vlastní stranické kanceláře bylo
dlouhodobou prioritou strany a tento krok nyní znamená další zprofesionalizování činnosti. Všichni jste vítáni. Zodpovíme veškeré případné dotazy nebo pomůžeme s přihláškou do
strany.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD a člen krajského předsednictva

EU odbourává bylinné výrobky

Jste marod? A nechcete polykat chemii?
Smůla. Odteď se totiž jen velmi těžko dostanete
k relevantním informacím o alternativní přírodní léčbě. Evropští byrokrati nám zakázali podobné informace šířit. Šli tak na ruku lobbystům.
Už tak dost bohaté farmaceutické firmy chtějí
větší a větší zisky a zdražování léků jim nestačí, prodej pouze léků co léčí namísto vyléčení
jim je také málo. Potřebují prostě všechny marody pro sebe.
Nařízení Evropského parlamentu a rady
Evropského společenství (ES) č.1924/2006,
které vstoupilo v platnost dnem 14. prosince,
omezuje svobodu poskytování informací na e-shopech o blahodárnosti těch či oněch bylin.
EU legislativa zavedla pro léčivé rostliny
nepřiměřenou regulaci. Došlo k jejich vyjmutí
z režimu potravin a odsunutí do vysoce omezujícího režimu, který byl šitý na míru pro průmyslové léky. Zakazuje užívat u potravin tvrzení, která by naznačovala jejich vliv na zdraví,
s výjimkou tvrzení, která budou schválena Evropskou komisí. „Vše směřuje k tomu, že plánují
možnost použití pouze chemických léků a úpl-

ný zákaz použití bylin. Kdo za tím nařízením stojí
je více než jasné… Pokud se nyní neprobudíme
a nezačneme s tím něco dělat, kdosi nám odebere další z práv svobodného člověka, možnost
výběru volby péče o své zdraví.
„Pod záminkou ochrany spotřebitele bere
lidem bezpečnou a dostupnou alternativu a nahrazuje ji institucionalizovaným přístupem. Evropské úřady se staví mezi člověka
a přírodu a rozhodují o tom, co se
o léčivých rostlinách smíme a nesmíme dovědět,“
komentuje nařízení EU prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.
„V praxi se tím naplňuje arogance a diktát moci. Obyvatelé EU jsou kráceni na svých právech,
neboť je jim odpírána základní možnost svobodně si zvolit způsob péče o své zdraví, jak je

ostatně zakotveno v Základní listině lidských
práv a svobod. „Evropská unie, respektive její rozbujelá administrativa, se staví do role arbitra, který bude rozhodovat, co je a není pro
zdraví občana vhodné,“ říká. Podstatou tohoto
problému však podle prof. Valíčka není ve skutečnosti nic jiného, než vliv mocné farmaceu-

tické lobby a její snaha po jejich ještě větších
ziscích, o které přicházejí alternativní léčbou.
Mají totiž dost finančních prostředků na požadované zkoušky i registraci léčiv, což je větši-

nou nedostupné drobným firmám zabývajícím
se výrobou přípravků pro bylinnou léčbu. Mají
také finance na přesvědčení (uplacení) „profesionálních politiků“.
V USA, kde přípravky z léčivých rostlin
užívají desítky milionů lidí, zaviní bylinná léčba statisticky smrt dvou lidí ročně, upozorňuje světoznámý odborník na léčivé rostliny Dr.
James A. Duke. Pokud bychom pro USA předpokládali pouze dva miliony lidí léčených bylinami, znamená to, že úmrtnost v důsledku bylin je nejvýše 1 : 1 000 000. Naproti tomu léky na předpis způsobily podle zprávy American Medical Association jen v roce 2005 smrt
15 107 lidí, tedy 1:14 000 vzhledem k počtu
těch, kteří v USA užívají léky na předpis. Pobyt
v nemocnici je ještě nebezpečnější – třeba podle American Association of Retired Persons
umírá v USA v důsledku lékařského omylu 1
z 250 pacientů ročně.
Výstup z EU a NATO je pro DSSS a celý
Národní kongres prioritou.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD
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Muslimský speciál
Muslimy v ČR nechceme

Táhněte domů!
Západní svět je „zděšen a otřesen“ po nedávných útocích muslimských teroristů v Paříži. Ve
zprávách můžete slýchat komentáře o tom, že tohle nikdo nemohl předvídat (přesto, že na to upozorňujeme už řadu let), že se u nás nic podobného
stát nemůže (BIS) a rovněž můžeme klasicky pročítat různé konspirační teorie o tom, kdo za daný útok
může. Na poslední otázku je odpověď jednoduchá.
Můžeme za to my všichni. Že se něco podobného
mohlo v Evropě stát je jen důsledek našich voleb
multikulturně nakloněných politiků. Evropa se nechala obalamutit mediální vizí krásné multikulturní
společnosti, kde jsou všichni šťastní a žijí bok po boku ve vzájemné harmonii. Když si někdo v minulosti
dovolil poukázat na zcela zřejmý fakt, že reálný svět
takto nefunguje, tak byl v lepším případě dehonestován jako extrémista
a neonacista, v horším
případě rovnou poslán
na vazbu.
Nebuďte překvapení, nebuďte zděšení,
jen otevřete oči a probuďte se do reálného
světa. V naší zemi ještě
máme chvilku času, ale
i ta rychle ubývá. Ještě to můžeme zastavit,
protože rakovina multikulturalismu a přistěhovalectví u nás zatím nemetastázovala do všech částí těla
naší vlasti. Myslíte si snad, že se ve Francii v posledních dnech děje něco výjimečného? Připomeňme
si jen poslední měsíc a jen Francii (ostatní západní
státy by byly na mnoho jiných článků) …
 20. 12. 2014 – V sobotu pobodal muž ve jménu radikálního islámu na policejní stanici na předměstí Tours tři policisty a následně byl zastřelen.
 21. 12. 2014 – V neděli večer pak údajně du-

ševně nemocný zástupce islámu najel v Dijonu na
chodce, 13 jich zranil, než ho policie zatkla.
 22 12. 2014 – V pondělí večer zranil deset lidí na vánočním tržišti v Nantes další údajně duševně chorý islámský automobilista. Jeden ze zraněných zemřel. Útočník se sám pak pobodal nožem,
ale přežil a bude vyslechnut.
 31. 12. 2014 – Jako každý rok, gangy muslimských imigrantů podpálily tentokrát 940 aut.
 7. 1. 2015 – útok na Charlie Hebdo – 12 mrtvých novinářů a policistů.
 8. 1. 2015 – V Montrouge a Malakoffu byl
islamistou postřelen metař a zastřelena policistka
– žena!
 8. 1. 2015 – ve Villefranche-sur-Saone nedaleko Lyonu vybuchla ve čtvrtek ráno bomba, nastražená islámskými „radikály“. Tentokrát bez obětí.
To je realita multikulturního světa.
Model daného vývoje je vždy stejný a záleží v podstatě jen na
množství muslimů
v dané zemi. Vždy vyjádření jejich představitelů přecházejí od:
„tohle nemá s Islámem
nic společného“ (minimum muslimů např.
ČR), přes: „máme právo tady být a uctívat naše tradice“ (Švýcarsko, Dánsko cca. 4% populace), až po:
my jsme tady doma, a když se vám to nelíbí, tak vypadněte (např. zmiňovaná Francie 9%).
V Anglii je nejčastějším jménem novorozených chlapců Mohamed, Berlín je třetí největší město s Tureckou populací na světě, Slovensko má podle Islámského státu již brzy spadat pod islámský
Chalifát. O 4krát vyšší porodnosti muslimek a každoročních statisících muslimských přivandroval-

ců do Evropy ani nemluvím. Jestli se něco nezmění, tak je evropská budoucnost jejich. Vaše dcery
a vnučky to určitě ocení. A víte co je na tom nejsmutnější? Oni nám nic nevzali, o nic tady nemuseli
bojovat. My jsme jim naše země a naši budoucnost
sami věnovali. Kdo o budoucnost svých dětí nebojuje, tak si ani nezaslouží vyhrát.

Já stále věřím, že v Evropě a v jejich synech
a dcerách ještě zbývá síla a naděje. Ještě máme
šanci, i když už jednu z posledních, se postavit proti
multikulturalismu. Máme šanci vybojovat lepší svět
pro naše děti. Máme šanci říci muslimům, táhněte
domů. Pojďme ji společně využít, je to jen na nás.
Jiří Petřivalský, Předseda DSSS Praha

Kde všude je Charlie?

Po lednovém „útoku“ teroristů v pařížské redakci satirického plátku Charlie Hebdo, kdy nerušeně (selháním tajných služeb počínaje a policejními
hlídkami konče – u redakce časopisu, kterému bylo mnohokrát vyhrožováno vskutku prazvláštní věc)
a samozřejmě zdokumentováním několika „náhodných “ kameramanů došlo k zabití redaktorů, se rozpoutala obrovská vlna solidarity, uvědomění.
Davová pospolitost nabyla vrcholu. Nešlo
ale o žádnou spontánní akci,
nýbrž promyšlený mediální tah.
Spousta lidí přistoupila na umělé výzvy a zvolání „Je suis Charlie – Jsem Charlie“, aby tak podpořila padlé představitele tohoto komiksu, mimochodem patřícího „jistému“ panu Rothschildovi. Poté vyšly demonstrovat
do ulic tisíce občanů proti islamizaci a imigrantům. Cožpak to
ale zjistili až po tomto incidentu?
To do té doby imigranti a s tím
spojené nebezpečí neexistovali? Nebo se podobné činy nestávaly a nestávají dnes a denně?
Kdo je Charlie v případě umírajících palestinských civilistů? Kdo je Charlie na východě Ukrajiny? A kdo je Charlie na Blízkém východě, kde Spojenými státy spoluvytvořený tzv. „Islámský“ stát každý den terorizuje původní obyvatele
a svými činy je nutí k imigraci, zejména do Evropy

(což přesně zapadá do plánu nepřirozeně navýšit
populaci na Starém kontinentě)? Je nutné zamyslet se, komu onen pařížský masakr prospěl, kdo
z něj těží momentálně (komiksu se okamžitě zvedl
náklad a prodejnost, tedy zisky) a kdo z toho bude
profitovat v budoucnu (jistě dojde k většímu omezení svobod, více monitorování, kontrol, špiclování a šikaně, paradoxně však u lidí s odlišným názorem než mají strůjci jednotného multikulturního guláše, na přísun dalších přistěhovalců to nebude mít vliv). Nic není tak stoprocentní a jednoznačné, jak se snaží většina prosystémových médií svým konzumentům vylíčit. Vždy je důležité přemýšlet nad souvislostmi. Dělnická strana na nebezpečí fanatismu (a netýká se to zdaleka jen
náboženství islámu) a imigrantství upozorňuje konstantně od
svého vzniku i přes nelibost (Euro)režimu a jeho snahu pronárodní myšlenky potlačovat. Stejně tak na problémy dlouhodobě
poukazují všechny nacionalistické partaje napříč Evropou. K tomu opravdu nemusíme být Charlie. Pokrytecký mediální výrobek utichne stejně rychle, jak se objevil.
Dělnická strana tady ale zůstane.
Bc. Miroslav Konečný
redaktor PD

Muslimské řádění, komu se hodí do karet?

DSSS bije na poplach kvůli poarabšťování
Evropy. V některých státech je situace už řešitelná
snad jen občanskou válkou jako např. Velká Británie Francie, Německo, sever Evropy, Benelux. Ano
je to problém obrovských rozměrů, ale nezapomeňme na další, ne-li větší hrozbu pro svět a svobodu
lidských jedinců po celém světě. Ano jsou to židé,
ti kteří kvůli vlastnímu obohacení nechají zdecimovat celou
planetu. Židé vlastní 96% světových médií, takže co chtějí, aby si konzumenti mainstreamových informací mysleli,
tak si opravdu myslí. Po útoku
ve Francii pronesl vlivný rabín
Menachem Margolin, že by Židé v Evropě měli mít zbraně
a podstoupit výcvik, aby mohli
bránit své komunity proti teroristům. V diskuzi na Novinky.cz
to lidé tvrdě odmítali, a během
pár hodin diskuze byla diskuze uzavřena a již se na příspěvky nelze podívat, to je klasické
manipulování s názorem lidí, to
je jim vlastní. Prosím udělejte si obrázek sami o této komunitě. Indicií není málo.
Nyní se podívejme na pár muslimských zvěrstev z poslední doby.
Jako první co nás nenechává chladnými je
fakt, že EU zakázala klasické zabijačky, kde je vepř
usmrcen humánně, na rozdíl od arabských halal porážek, kde usmrcovaná zvířata velmi trpí, stejně jako podřezávají zajatce, tak obdobně usmrcují zvířata. Záběry z těchto porážek, jsou opravdu jen pro
silné povahy, výraz muslimů když vidí dusící si zvíře, je děsivý.

Nedávno probleskla zpráva, že v berlínské
škole je více přistěhovalců než německých dětí.
Konkrétně mluvíme o pouhých 3 německy mluvících dětech. Ostatní hovoří arabsky a turecky. 90%
rodičů těchto přivandrovalců žije z podpory. Německy mluvící děti jsou obětí šikany a muslimové
je zesměšňují. Tuto školu už dobyli. Monika Hermannová místní radní ze strany Zelených, tuto situaci vítá,
multi-kulti sluníčkovým stranám imponuje. Další hrůzná
zpráva přišla taktéž z Berlína
a to o tom, že místní muslimové upálili Němku ve vysokém stupni těhotenství!! Chcete, aby toto bylo za pár let i u
nás? Chcete se bát o své ženy
a děti? Nesmíme toto dopustit
za žádnou cenu.
Další násilí na ženě uskutečnilo 8 arabů v únoru tohoto roku na trajektu plujícího ze
Švédska do Finska. Celou cestu jí znásilňovali a mlátili v její kajutě. Obrázky těchto „Švédů“ najdete výše. Ve Švédsku nejsou samozřejmě
v bezpečí ani děti. V lednu v Helsingborgu byl dvanáctiletý chlapec surově zbit Araby kvůli barvě očí!
Pachatelům bylo již více jak 15let, tudíž by měli být
za likvidační rasistickou nakládačku o hlavu menšího Švéda, tvrdě trestáni. Nicméně pouze jeden
z nich dostal symbolickou pokutu.
V našich končinách je nejhorší situace nejspíše na Teplicku. Místní muslimové Mohamed a Anwar Bekaiovi + Mohamed a Málik Abassovi – před
pár týdny tančili v Telicích venku při muslimské hudbě a vykřikovali: „Češi – kurvy!“ Nějak to nezapadá

do popisu zdejší situace vrcholnými politiky, kteří
tvrdí, že jsou to jen mírumilovní hosté, kteří obohatí náš národ.
Babiš prosadil přijetí syrských uprchlíků do
ČR, přesto že 90% národa je proti. Věřím, že ve volbách mu to dáme sežrat. Postavme se těmto multikulturním politikům na odpor a ukažme jim, že nechceme zničit naší krásnou zem!
Miloslav Wolf, DiS., šéfredaktor PD
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