GLOSA:

Ohlédnutí za Bydovem . . .

Kadou ukradenou slepici si pøed sto lety cikáni odsedìli v kriminále.
Dnení zákony jsou bezzubé a místo èetníkù musejí øeit situaci národní
aktivisté a rùzné dalí pronárodnì smýlející spolky.
Právì pøed sto lety se na Køivoklátsku zaèaly z rùzných dùvodù ztrácet
slepice a peøiny. Èetníci ale mají v ruce telefon a telegraf a opálené
pøísluníky bludného národa zadreli, informoval dobový denní tisk.
Na místì bylo zajitìno pìt kradených peøin a deset cikánù z nejpøednìjího cikánského rodu v Èechách - Serynkù putovalo pøed soudce.
Kdo kradl a kdo dával pozor, bylo tìké zjiovati. A cikán, stojí-li
pøed soudem, jakiv na druhého cikána nic nepoví. Na sebe ovem také
ne. Dokud ho neusvìdèí dùkazy, pøekypuje podstivostí a horlí proti
zlodìjùm víc ne státní návladní, vylíèily soud s rodinou Serynkù praské
deníky z 22. února 1911. Soudce proto mìøil kolektivnì a kadého
z pøítomných muù poslal do aláøe na dva mìsíce, kadou enu na mìsíc.

Mizerné zákony, zhrzení policisté . . .

Po sto letech se kradenými slepicemi
nikdo nezaobírá. Otrávený starina na
policejní sluebnì sice s postieným
sepíe protokol, ovem ohláenou kráde
vrtaèky z garáe, penìenky z kapsy, zboí
z poulièního stánku èi rudlù ze zahrady se
de facto nikdo nepokouí vyøeit. Vdy
kráde do pìti tisíc korun je jen pøestupkem.
Kdy v ospalém východoèeském
mìstì pøibývalo krádeí a mui zákona jen
dále spali, vydal starosta mìsta ono

známé prohláení, v nìm si stìoval na
romskou meninu, která suuje místní
obyvatele a mnoí se krádee, vloupání
a násilná pøepadení. K dùraznìjí práci
tím policisty nepøimìl, vdy zrovna pøili
o deset procent z platu.
Poøádek do Nového Bydova tak
museli na ádost místních obèanù, kteøí
podepisovali petici za vystìhování cikánù z mìsta, pøijet udìlat èlenové
a sympatizanti Dìlnické strany sociální
spravedlnosti (DSSS), kterým radnice

Dùkaz nalezený i v kamnech . . .

V roce 1911 se policie zajímala o kadou ukradenou husu,
stejnì jako nemilosrdnì zatýkala pøívrence opozice (nacionalisty). Zato obyèejný lid se nepotøeboval bránit pøed zloèinem

shromádìní povolila. Zda-li tento krok
pronárodních sil pøinesl do poklidného
východoèeského mìsta kýený výsledek,
ukáe teprve èas. Doufejme, e ano ...
Nìkteøí cikáni v Novém Bydovì se
prostì ivili tradiènì po cikánsku, co
je zvyklost rovnì výstinì popsaná ji ve
sto let starém tisku: Pravda, cikán vyzná
se zpravidla v kotláøství a cikánka v hádání
z ruky. Jene to dnes koèovný národ málo
iví, a proto hlavní zamìstnání je: Mìkce
dìlat, tvrdì spát, za pìt prstù pìkné vìci
kupovat.

domobranou a na cikány nemusel poøádat pogromy. Staèilo se
s dùvìrou obrátit na policii. Tak tøeba 15. záøí 1911 pøiel
obchodník Tomá Tolkstein z Lázeòské ulice v Týnì nad Vltavou
o nìkolik slepic, pøièem mìl podezøení na cikánské koèovníky,
kteøí táboøili za mìstem.
Jetì v tý den odpoledne podaøilo se tøem èetníkùm, kteøí
vyli po stopì cikánù, nenechavé syny volnosti schytati i s lupem
- slepicemi. A dodati je okresnímu soudu do vazby.
Otevøeným oknem se zase ztratila peøina manelùm Fierovým z Nouzova na Rakovnicku. Stalo se 19. srpna 1911 a u
21. srpna zatkla policie cikánky Pavlínu Janeèkovou a Barboru
Kováøovou, které se ke krádei pøiznaly.
V okolí Dobøíe zase v létì roku 1911 záhadnì mizely husy
i drobné pøedmìty, obuv a atstvo. Zátah, který policie brysknì
provedla na dva cikánské vozy u Milína, pøinesl jasné dùkazy, e
za krádeemi stála cikánská rodina Rùièkù. Nepomohla ani
rychlá snaha o zbavení se dùkazù. Èetník pohlédl na kamna,
z nich vycházel zápach a vidìl, e z kamen èouhá ohoøelá noha.
Bleskurychle ji uchopil a vytáhl spálenou husu, která se pekla na
úplnì nových holínkách. Cikáni putovali pøed soud, který vymìøil
dva tøímìsíèní tresty, jeden dvoumìsíèní a jeden estitýdenní.
Vlastimil Vach,
pøedseda KO DSSS JÈ, èlen Republikového snìmu DSSS

Vítejme v demokratùøe . . . !
V loòském roce opatrnì do tisku pronikly informace
o soudním procesu s pøedáky Dìlnické strany. Jednalo se pouze
o krátké a neurèité komentáøe. Reim pochopil, e pro opozici je
informaèní embargo více drtící ne negativní kampaò a pomluvy.
O èem se neinformuje v masmédiích, to jako by v dnení dobì
neexistovalo, to si uvìdomují i vechny ty potrhlé celebrity,
a tak v rámci reklamy zpùsobují pøed bulvárem nahrané
skandály.
Je opravdu deprimující za co se dnes èlovìk mùe dostat
k soudu. Výroky, za nì jsou souzeni souèasní pøedáci Dìlnické
strany sociální spravedlnosti (DSSS), mi pøipadají vcelku
umírnìné. Systém prostì utahuje rouby. Nìkdo mùe namítnout,
e tresty jsou oproti podobným procesùm za komunistù mírné.
Ano, dnení mocní pochopili, e nemusí èlovìka pøímo zavøít.
Jednoduí, ménì pobuøující a mnohdy úèelnìjí je ho
profesnì a spoleèensky zlikvidovat, utahat a ekonomicky
zruinovat. Proto se tøeba soudy odbývají dále od bydlitì
dotyèného (není èasovì a finanènì ádná slast muset dojet
nìkolikrát k soudu do vzdáleného mìsta). Proto se sezení soudu
neustále odroèují, pøedvolávají dalí a dalí svìdci. Z tìchto
dùvodù se i udìlují stále èastìji vyí finanèní pokuty a náhrady.
Cílem je èlovìka èi organizaci finanènì a duevnì vyèerpat.
Stáváme se svìdky stále více sofistikované diktatury. Média
nám vnucují pokøivené styly ivota a jimi tváøená spoleènost nás
nutí, a chceme nebo nechceme, se èásteènì pøizpùsobovat. Bìní

lidé se dobrovolnì za jásotu dostávají do pozlacené klece
bezbøehého konzumu, neustálého beznadìjného shonu za
pøedkládanými sny. Tìch pár, co odolává, je vyøazováno na okraj
spoleènosti do osamìní, a kdy do ústraní a mlèení neodcházejí
dobrovolnì, jsou pinìni èi nièeni spoleèensky, ekonomicky nebo
trestáni i drastiètìji. Vítejme v demokratùøe!
Situace vak není beznadìjná. Nic netrvá vìènì. U dnes jsou
vidìt prvé ekonomické problémy, které se dají øeit pouze pomocí
finanèních a úèetních machinací a nezmìrným zadluováním
jednotlivých státù. Tohle je vak pouhé oddalování nìèeho
nevyhnutelného. Do doby, ne dojde v dùsledku krachu
ekonomiky ke zmìnám, musíme pracovat na tom, aby zùstaly
nae mylenky co nejvíce ve spoleènosti zachovány.
Redakce Jihoèeský Dìlník, autor R.O

Zednáøi  tajný spolek a jeho tajemství . . .

Kdy se øekne tajná
spoleènost, urèitì si
kadý hned vybaví
svobodné zednáøe.
Kdo ale mùe øíct, e
nìkterého vidìl ve
skuteènosti? Pøitom se to klidnì mohlo
stát i u nás. Jene èlenové tohoto bratrstva
své zednáøství nijak navenek neprojevují
a dají se poznat zase jen svým spolubratrùm. A jen s nimi také sdílejí svá
tajemství. Pøesto ji mnohé proniklo na
veøejnost. Pojïme se na to podívat blí!
Nejprve musíme trochu zabrousit do
historie této bezpochyby dnes nejpoèetnìjí tajné spoleènosti. Její poèátky
se skrývají v legendì. Vypráví se v ní
o starovìkém staviteli a architektovi
Chíramovi Abiffovi.

Stavitelé chrámu

Jeho král, Chíram z Tyru, ho poslal králi
alamounovi, aby pro nìj v Jeruzalémì
postavil chrám. Chíram se práce ujal
a rozdìlil ty, kteøí chrám stavìli, na mistry,
tovarye a uèedníky. Kadá skupina
pracovníkù dostala a støeila svoje tajná
hesla. Jednou se vak tøi tovaryi rozhodli,
e získají mistrovské heslo. Chíram jim ho
neprozradil, a tak ho zabili a jeho tìlo
pohøbili. Kdy se na tento straný zloèin

pøilo, bylo stavitelovo tìlo zase vykopáno
a jednomu starému mistrovi se podaøilo
mrtvého Chírama vzkøísit. Základním
tajemstvím zednáøství tedy podle této
legendy spoèívá ve schopnostech navrátit
mrtvému opìt ivot.
Sdílení tohoto mystéria, tøeba jen
v symbolické podobì, by tak mohlo být
tím základním pojítkem mezi jednotlivými zednáøi. Nezednáøùm zùstává toto
tajemství samozøejmì odepøeno. Navázání
dalích vztahù mezi zednáøi, pøátelských,

ekonomických, politických i dalích, se
stalo jen logickým následkem jejich spolupráce v bratrstvu.
A u to bylo s vradou a vzkøíením
dávného stavitele Chírama jakkoliv, za
nejstarí prokazatelnou zmínku o zednáøství povaujeme poznámku v deníku
anglického fyzika, astronoma, alchymisty,
botanika a dìjepisce Eliase Ashmolea
o tom, e byl 16. 10. 1646 pøijat do zednáøské lóe.
/pokraèování na str. 3/

Listina Dìlnické strany sociální spravedlnosti
My, obèané Èeské republiky, kteøí jsme znepokojeni stavem
naí zemì, ztrácejíce dùvìru v souèasnou politickou
reprezentaci, je je prolezlá korupcí a honbou za posty, jsme
se z povinnosti k budoucím generacím rozhodli pøedstavit
iroké veøejnosti

Dìlnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS).
Dìlnická strana sociální spravedlnosti je strana národnì orientovaná. V rámci
Evropské unie podporujeme spolupráci obdobných subjektù.
Naím posláním je hájit zájmy pracujících obèanù, studentù a uèòù, stejnì
tak podporovat seniory, matky s dìtmi a vznik tradièních rodin. pøistìhovalectví
nepovaujeme za alternativu zajitìní natality národa.
Poadujeme sociální jistoty pro vechny obèany. Odmítáme diskriminaci nebo
zvýhodòování urèitých skupin. Programem DSSS je vytváøet demokratickou
spoleènost na principech sociální spravedlnosti pro vechny obèany naeho
státu, a to bez rozdílu rasy, vìku a pohlaví. Upøedòostòujeme rozvoj domácího
podnikání pøed nekontrolovatelným pøílivem zahranièního kapitálu. Podporujeme
obnovení prestie øemesla a manuální práce. Hlásíme se k èeskému
a moravskému patriotismu a tradicionalismu naeho národa. Odsuzujeme totalitní
ideologie 20 století, zejména nacismus a komunismus. DSSS pokraèuje v boji
za nai nezávislost na byrokracii Evropské unie, pøísnou politiku proti imigrantùm
a opravdovou svobodu slova.
Ve skuteèné demokracii nesmí existovat trest za názor. V opravdové
demokracii jsou politické procesy øeeny na pùdì parlamentu, ne na pùdì soudu.

Rovnost, volnost, bratrství!

Samotný vznik moderního zednáøství
datujeme do roku 1717, kdy se nìkolik
zednáøských skupin, tzv. lóí, spojilo
v Londýnì do anglické velkolóe.
Zednáøským ideálem se stalo heslo
Rovnost, volnost, bratrství!
Za svùj cíl zednáøi povaují budování
vìèného duchovního chrámu, humanitu
a toleranci. Zednáø má pochopit samu
podstatu tìchto dvou pojmù cestou
vlastního sebezdokonalování. Vnitøní
podstatu své osobnosti pøitom vnímá
jako hrubý kámen, který se musí
opracovat do ulechtilého tvaru. Potom
teprve mùe být zabudován do pomyslné
duchovní stavby.
Svojí snahu o zlepení svìta a jeho
øádu zednáøi projevili také navenek. To
oni zaloili roku 1776 Spojené státy
americké a dali mu do vínku ideály
demokracie. Mezi zednáøi bychom nali
i mnoho umìlcù. Øíká se to napøíklad
o skladateli W. Mozartovi anebo básníkovi J. Goetheho. Souèasní zednáøi se
stejnì jako jejich pøedchùdci scházejí ke
své práci v lóích a dá se øíct, e se stále
více otevírají nezednáøskému svìtu. To
se projevuje zejména v mnoství knih,
které o tomto tématu vycházejí. Èasto
jsou dokonce jejich autory sami zednáøi.
Èásteènì se uvolnilo i pravidlo absolutní

Romberský rok

V letoním roce uplyne 400 let od úmrtí
posledního muského potomka nejvýznamnìjího lechtického rodu Romberkù Petra Voka. Po celý rok budou odkaz
tohoto rodu pøipomínat dvì velké oslavy
v Praze, romberské expozice muzeí
zøizovaných Jihoèeským krajem, slavnosti
jihoèeských mìst a obcí èi divadelní
pøedstavení ze ivota Romberkù. Projekt
Romberský rok 2011 byl iniciován Národním památkovým ústavem jako správcem
nìkdejích romberských rezidencí - hradu
Romberk a zámkù v Èeském Krumlovì,
v Tøeboni a na Kratochvíli za úèelem
pøipomenutí tohoto významného rodu.
Partnerem a spoluorganizátorem projektu je
Jihoèeský kraj, dále se podílejí významné
instituce, jako je Správa Praského hradu,
obce, církve a øada privátních subjektù.
Krajská organizace Dìlnické strany sociální
spravedlnosti Jiní Èechy (KO DSSS JÈ)
pøipravuje pro tento významný rok také
nìkolik oslavných a pøipomínkových akcí
pod názvem Rok pìtilisté rùe.
Vedení KO DSSS JÈ

i eny. I kdy se obecnì zednáøství povauje
za èistì muskou záleitost, nìkteré lóe tuto
monost pøipoutìjí.
A jetì jedna malièkost. Budoucí zednáø
musí úspìnì absolvovat pøijímací rituál.
V èem pøesnì spoèívá? Tak to u je opravdu
zednáøské tajemství.

Zednáøi v Èesku

mlèenlivosti. Zednáø se dnes mùe
pøiznat k svému zednáøství i mimo okruh
svých bratrù. Nesmí vak prozradit
ostatní zednáøe.

Jak se stát zednáøem!

Chtìli by jste se stát zednáøi? To je
samozøejmì moné. Je vak nutné splnit
nìkteré podmínky. Kromì dosaení
dospìlosti se uchazeè o èlenství v této
spoleènosti musí ztotonit s jejími ideály
a být nìkým ze zednáøù k èlenství doporuèen. Diskutabilní pøitom zùstává
otázka, zda mezi zednáøe mohou vstoupit

První zednáøskou lói u nás, v Praze,
údajnì zaloil roku 1726 hrabì Frantiek
Antonín pork (1662-1738). Jmenovala se
U tøí hvìzd a hrabì se stal jejím prvním
velmistrem.
Èetí zednáøi usilovali o zruení
nevolnictví a zvýení vzdìlanosti národa,
zøizovali knihovny, vìnovali se charitì v Praze roku 1773 zaloili sirotèinec a roku
1786 ústav pro hluchonìmé.
Do èeských dìjin zednáøi zøejmì
významnì zasáhli pøi vzniku ÈR roku 1918
a v následujících letech. V té dobì se mezi
nì poèítaly takové osobnosti jako bratøi Josef
a Karel Èapkové nebo malíø Alfons Mucha.
U dalích, jako napø. u prezidenta Edvarda
Benee, zùstává jejich èlenství v nìkteré z lóí sporné.
Po roce 1948, v dobì totality, byly
èeskoslovenské zednáøské lóe v dobì
nesvobody tzv. uspány. Ve své práci mohly
znovu pokraèovat a po roce 1989.
Jitka Lenková

Krev a pùda ...

Je zøejmé, e národ není jen spoleèenství krve - tedy
pùvodu a pøíbuznosti,
ale také pùdy - spoleèného prostorového, státního, kulturního, dìjinného
a politického vývoje. (Dobrým pøíkladem
jsou Srbové a Chorvati, kteøí jsou si rasovì
- tedy krví - velmi blízcí, avak kultura,
náboenství a dìjiny je od sebe ostøe
oddìlují.) Obì tyto sloky se podílejí na
formování národa a nelze je od sebe oddìlit,
ani bychom znièili národ. Spoleèenství krve
lze znièit tìko - snad jen vyvradìním
národa. Jiné je to s pùdou - ivotní území
národa lze hospodáøsky, kulturnì èi fakticky
kolonizovat, domácí obyvatelstvo vystìhovat. Dìjiny nám nabízejí dostatek pøíkladù.
O katastrofálních dopadech nemùe být
pochyb, kolikrát dolo i k zániku národních
kmenù.
Dnes toto nebezpeèí opìt hrozí! Nemáme nyní na mysli vlny pøistìhovalcù. Je zde
nìco mnohem horího - Evropská unie!
Takový budoucí Evropan (obèan EU) bude
právnì doma stejnì v Polsku jako napø. ve
Francii. Historicky a mentálnì ovem pochopitelnì ne! A to jsme si my, Evropané,
pomìrnì blízcí, co teprve obyvatelé jiných
kontinentù ...
Logicky vak hrozí stìhování a promíení
obyvatelstva z nejjednoduích - ekonomických - dùvodù. Na východ bude levnìjí
pracovní síla, která si bude chtít vylepit
postavení migrací na západ. Naopak nií
vrstvy ze západù mohou na východì
oèekávat nií ivotní náklady. V dnení dobì

Podpora DSSS Jiní Èechy
Novobydovským obèanùm . . .
Vedení Krajské organizace Dìlnické strany sociální spravedlnosti Jiní Èechy
(KO DSSS JÈ) se usneslo na základì vývoje situace s nepøizpùsobivým etnikem
obèanù v Novém Bydovì, e dne 12. bøezna 2011 pøijedou vechny
organizaèní sloky jihoèeské organizace podpoøit Novobydovské obèany,
kteøí jsou v posledních mìsících terorizováni cikánskou populací. Podporu
svojí úèastí vyjádøili èlenové místních organizací DSSS Tábor a Èeské Budìjovice.
Není nám lhostejné, co se v Novém Bydovì odehrává, jak jsou zde
terorizováni sluní obèané tohoto mìsta, kteøí se bojí po setmìní
vycházet na ulice, by pouze venèit psa. V novì utváøející se spoleènosti
není moné, aby bylo toto pøehlíeno. Doba, kdy oèi pøed multi - kulti
zakrývaly klapky, je dávno pryè. Dnes je to Nový Bydov, zítra to mùe
být jihoèeský Vimperk èi Volary.
Nae nacionální uvìdomìní nám velí hájit práva a povinnosti sluných
lidí. Nový Bydov volá o pomoc!!! Pøijïte pøítì i Vy podpoøit vyjádøení proti
cikánskému teroru ...
Krajská rada KO DSSS JÈ
zaniká i místní vztah pracovitì - bydlitì,
na nìj jsme byli zde, ve starém svìtì,
tradiènì po staletí zvyklí. I to pøispívá
k migraci obyvatel.
V èem ovem tkví problém stìhování
obyvatelstva? Kdy se pøestìhuje jeden
èlovìk, chtì nechtì postupnì pøijímá kulturu
i zvyky nového prostøedí. Pøestìhuje-li se
vak masa lidí, nejen e nepøijímá místní
zvyky, ale postupnì ztrácí své a ztrácí kontakt
s pùvodním prostøedím. Pøíklad mùeme
vidìt sami na svém národu.
Èechové ve Volyni, v Rumunsku, Chorvatsku, Kazachstánu si sice stále udrují
staré zvyky, ty jsou vak ji promíchány
s tamním folklorem. Se souèasnými
èeskými Èechy mají málo spoleèného - ji
i jazyk se lií. Nejsou ovem ani Ukrajinci,
Rumuni a pod. Naopak Èei (a jiné skupiny
obyvatel, zejména Slováci, Cikáni ) pøilí do

uvolnìného pohranièí po válce zase nenali
vztah k novému prostøedí, který se plnì
nevytvoøil ani za dvì a tøi generace.
Mìsta a obce, je mìly to tìstí a byly
opìt osídleny, stále vypadají, jako by tam
vèera skonèila válka. Skoro kadý Èech se
ztotoní s Prahou, Brnem, Olomoucí - to jsou
historická centra státní moci. Tento vztah je,
troufáme si tvrdit, v pohranièních mìstech
a obcích silnì naruen. Právì tím, e v nich
ije mizivé procento pùvodního obyvatelstva.
A to nové se s prostøedím stále jetì nesilo.
To ukazuje na druhý smìr formování
národa - na pùdu! A Evropská unie hrozí
znièit národy jejich rozmìlnìním do nepùvodního prostøedí. Takto mùe vzniknout jen
jakýsi evropský národní bastard bez
tradice a koøenù a tedy i bez kultury, morálky
a vzájemných vnitøních vazeb a vztahù.
Redakce Jihoèeský Dìlník

Vydává: Krajská organizace Dìlnické strany sociální spravedlnosti Jiní Èechy. E-mail: dsss-jiznicechy@seznam.cz;
web: www.dsss-jiznicechy.cz; redaktor: Vlastimil Vach. Uzávìrka èísla je 15. bøezna 2011. Toto èíslo vylo 31. bøezna 2011.
Adresa redakce: KO DSSS JÈ PO BOX 46, 390 02 Tábor, tel.: 603 356 309.
Nevyádané pøíspìvky se nevracejí. Otitìné èlánky nemusejí být shodné s názorem redakce.

