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Jdeme dál povolební úvaha
Dělníci jsou stranou mladou s ohledem
na datum svého vzniku. Její program
však nese znaky zralosti a moudrosti s
ohledem na to, co chtějí občané a co
tato republika potřebuje.
Pevný a jasný program strany, zásadové postoje, odpor k asociální politice
vlády doprovázené korupčními aférami
to jsou důvody, proč stále více občanů
dává ve volbách svůj hlas právě DSSS.
Letošní krajské volby dopadly z hlediska
počtu odevzdaných hlasů pro DSSS
zatím nejlépe v historii strany. Spokojíme se s tímto konstatováním, protože
čísla jsou známá a každý si je může
ověřit.
Propagaci strany zajišťují její postoje a
činy, přičemž nesmíme zapomenout na
mravenčí práci funkcionářů na všech
stupních, stejně tak i činnost řadových
členů včetně našich mládežníků.
Strana neoplývá finančními prostředky
jako jiné partaje, které je využívají ve
prospěch bombastické reklamy, a přesto
se stále více dostává do povědomí
občanů.
Troufáme si říci, že s takovými prostředky na reklamu v řádech miliónů by byl
úspěch strany daleko větší. Některé
větší strany, vládní i nevládní, projevily
strach z narůstajících hlasů ve prospěch
DSSS. Předseda soc. dem. Bohuslav
Sobotka ve svém krátkém vystoupení v
televizi řekl doslova, že vláda zavinila to,
že narůstají hlasy pro DSSS, a že se
toho obává.
Jen ať se obávají všichni, kteří svou
kořistnickou politikou a marasmem zavinili současný stav.
DSSS bude dál prosazovat své cíle a
volební program. Bude dál bojovat za to,
aby z této společnosti vymýtila všechny
ty, kteří chtějí jen brát, a kteří nejsou
ochotni pracovat ve prospěch státu a
společnosti.

Pevně věříme, že DSSS ještě zdaleka
neřekla poslední slovo, a že v příštích
volbách budou konečná čísla ještě vyšší.
Využíváme této příležitosti, abychom
poděkovali z celého srdce všem občanům, kteří dali svůj hlas DSSS.
Je to projev důvěry v její politiku a důkaz
toho, že kráčíme správným směrem.
Ještě jednou bychom rádi poděkovali
všem funkcionářům a členům za jejich
obětavou práci pro stranu, a tím i pro
občany této země. Ve vší skromnosti
děkujeme i za preferenční hlasy pro naše
kandidáty.
Jdeme dál s hlavou hrdě vztyčenou do
dalších bojů za lepší život v naší vlasti!

2008

2012

Mgr. Václav Komárek

Zaremba:
V politice jako
ve sportu
V Moravskoslezském kraji se ukázalo, jak
prospěšný byl onen přídomek o nepřizpůsobivých občanech, důraz na sociální
oblast a životní prostředí. V mém rodném
kraji strana ukázala svojí stoupající popularitu, když získala solidní počet hlasů. Je
vidět, že sociálnímu programu a návrhům
DSSS naslouchá stále více a více lidí.
Nyní je důležité nepolevit v našem nástupu
a pokračovat v započaté práci. Před námi
jsou volby komunální a parlamentní.
Již nyní se na ně musíme připravit. Dnes je
situace v našem státě vážná a za dva roky
bude situace ještě vážnější. A my, dělníci,
na to musíme být připraveni. Stále je ale co
zlepšovat a přemýšlet o další kampani.
Nejdůležitějším úkolem pro následující
měsíce bude dostat se s naší politikou
přímo mezi občany, do všech koutů našeho
kraje. Současná nechuť občanů k politice,
což se ukázalo na volební účasti, či spíše
neúčasti, musí být pro nás výzvou,
abychom tyto pasivní spoluobčany přesvědčili, že má cenu se zajímat o politiku,
že proto mají důvod dělnickou stranu. Je
vidět, že obrovské billboardy a mega show
na občany už neplatí. Naší cestou musí být
osobní kontakt s občany a zájem o jejich
problémy. Budu proto ze všech svých sil
podporovat předsedu Vandase a naši
stranu v tomto nelehkém úsilí. Je před námi
ještě hodně práce a proto jedeme dál
Olympijský vítěz a člen
Republikového sněmu DSSS
Ota Zaremba
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ROZHOVOR: Probuďme přizpůsobivé,
pak přijde úspěch, říká místopředseda DSSS
18. října 2012 Krajské volby skončily,
čekají nás volby parlamentní, evropské
a komunální. Pokud se odehrají v
řádných termínech, zbývá minimálně rok
a půl na předvolební kampaň.
Následující měsíce rozhodně nebudou
ve znamení klidu. Jaká se dá očekávat
strategie Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) pro následující
období? Něco již napověděl její místopředseda a šéfredaktor Dělnických listů
Martin Zbela.
Pane místopředsedo, jak hodnotíte
výsledek krajských voleb?
Tak především je nutné říci, že vítěznou
stranou není ČSSD, ani její rudá likvidátorka KSČM, ale neregistrovaný
subjekt občanů jménem PASIVITA.
Za situace, kdy k volbám nepřišlo přes
60 % lidí, nemůže slavit svůj výsledek
žádná strana. Snad pouze popletený
pan Sobotka, který otevírá šampaňské
nad ztrátou 75 krajských mandátů a
dvou pětin voličů. Ve skutečnosti
prohráli všichni voliči.
Co je příčinou takového nezájmu?
Lidé obecně rezignovali na politiku,
respektive na své základní právo do
politiky mluvit. Jsou i tací, kteří se prostě
stydí přijít do volební místnosti kvůli
přítomné komisi. Lenoši raději zůstanou
doma u televize a hlupáci si půjdou
zanadávat do hospody, jako každý jiný
den.
Na sociálních sítích typu Facebook je
ale „politicky aktivních“ více než
dost?
Máte pravdu, je to taková virtuální hospoda, kde si můžete rovněž zanadávat, plánovat revoluce, války apod.
Jenže my nežijeme ve virtuální hospodě, ale v reálném světě.
Co říkáte volebnímu výsledku DSSS?
Dělnická strana sociální spravedlnosti
vůbec poprvé atakovala hranici 5 % a
její zástupci málem usedli v lavicích
krajského zastupitelstva. Nutno ale
objektivně dodat, že se tak stalo pouze
v jednom kraji Ústeckém. V sousedních
krajích ty výsledky nebyly rovněž
špatné, je třeba zmínit Karlovarský kraj
se ziskem 3,3 %. To není špatné! Na
východě země však k žádnému posunu
prakticky nedošlo, snad kromě Moravskoslezského kraje, kde se dělnické
straně podařilo poprvé překonat 2 %.

Prakticky lépe dopadla DSSS v těch
krajích, kde kandidovala pod prodlouženým názvem DSSS - STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
Co z toho plyne pro dělnickou stranu,
budete v příštích volbách kandidovat
všude se STOPkou?
Právě naopak, je to pouze jedno z témat,
nesmí se ale z toho stát téma ústřední,
opticky jediné. Pak vážně hrozí, že spíše
než stranou budeme v povědomí veřejnosti jako „agentura“ na řešení problémů
s nepřizpůsobivými. Stačí zavolat a oni
přijedou… My ale nejsme agentura, jsme
politická strana. Záběr musíme mít mnohem širší. Ve vlastním zájmu, v zájmu
nás všech. Naší prioritou by měl být zájem „přizpůsobivých“, tj. většiny slušných
lidí napříč všemi kraji. Ostatně si myslím,
že pojmy „přizpůsobivý“ či „nepřizpůsobivý“ jsou relativní, v průběhu času mohou změnit svůj význam. Rodina, jejíž
otec přijde o práci a matka o příspěvky
na děti, se z pohledu asociálního státu
může stát nepřizpůsobivou ze dne na
den.
Proč opět bodují komunisté?
O jediných komunistech se obecně ví, že
měli svůj režim. A dnešní režim má nemalé problémy. Logicky z toho tedy vyplývá, že bude přibývat těch, kteří se
chtějí vrátit k režimu předchozímu. Je to
asi podobné, jako když vás v počítači
soustavně otravoval údajnými zlepšováky Windows Vista a vy jste naštvaně
křičeli: zlatá XPéčka, za nich bylo líp!
Komunisté ve 20. století bodovali hlavně
proto, že jejich ideologie odkazovala k
budoucnosti, k pokroku. Tím si získali
mladou generaci. Dnešní komunisté parazitují na minulosti svých předchůdců.
Kdo k nim upíná své naděje, není pokrokář, ale zpátečník. Paradox, že?
Připouštíte změnu strategie DSSS,
bude následovat i změna personální?
O změně strategie, stejně tak personálních otázkách, nerozhoduji já, ale strana
jako celek, její vedení a členská základna. Příležitost k tomu bude mít už počátkem příštího roku na výročním sjezdu.
Personální stagnace je nejhorší, co
může každou politickou stranu potkat.
Vůbec bych se nebránil změnám ve vedení strany, pakliže přijdou lidé s novými
nápady, s novou vizí, jak se dnes moderně říká. Strana potřebuje novou krev.

Ale Japonce nebrat.
Prosím? Nerozumím…
Ne, že bych byl zaujatý proti Japoncům,
naopak, tento vysoce kultivovaný a civilizovaný národ má moje dlouhodobé sympatie,
ale v našich českých podmínkách nám
pánové Ono, Seto, Samo skutečně v ničem
nepomohou. Abychom si rozuměli, strana
nepotřebuje tlachaly s facebookovským
syndromem, co umí pouze kritizovat a pomlouvat, ale nic nového nenabízí. Ono se
to samo od sebe neudělá, takže jakékoli
rady a porady tohoto druhu jsou naprosto
bezpředmětné.
Můžete být konkrétnější?
Internet je dnes nekonečná aréna inteligentních názorů a primitivních výlevů. To má
svůj smysl v případě, kdyby docházelo ke
spojování inteligentních názorů za reálným
účelem, nikoliv k jejich tříštění v rozbředlé
nic. Přitom, největší neštěstí je, když sledujete promarněný talent, jenž nebyl využit
pro zájem celku, ale zmařen a rozmělněn
v nesmyslných půtkách s ostatními.
Častým argumentem nejen v případě
DSSS je absence osobností?
Ano, ano, ještě vás doplním: absence osobností s charismatem. Často se to dozvíme
i z médií, podle kterých nemá česká „ultrapravice“ vhodné vůdčí osobnosti a proto je
prý neúspěšná. Musím se tomu pousmát,
protože stejná média den co den zásobují
společnost celebritami a politiky s poskakujícími maskoty typu Radka Johna, které
mají stejnou trvanlivost jako instantní polévka zalitá horkou vodou. Ze začátku vám
rozproudí krev, po chvilce zůstane jen studena břečka na vylití, což je přesně případ
tzv. předsedy Věcí veřejných a dalších a
dalších.
Jak tedy osobnosti získat?
Osobnost nevzniká na objednávku, ale
pravá osobnost zraje. Potřebuje čas. Není
nahodilým úkazem, jak se někteří domnívají. Nelze si ji ani koupit.
O nákupu zajímavých osobností tedy
neuvažujete.
Nejsme instantní národní socialisté Jiřího
Paroubka, abychom si museli kupovat
nudle do polévky, a to pěkně draho!
DSSS své zajímavé osobnosti má a může
jich mít ještě více. To, že jsme se během
dvou let dostali navzdory všem zákazům a
represím k branám zastupitelstva Ústeckého kraje není zásluhou anonymních breptalistů a jejich trojice Japonců, ale právě skutečných osobností v řadách strany.
Tiskové centrum DSSS
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KONEC SVĚTA
v Čechách?
Zneklidňuje vás budoucnost? Nejste
sami. Už od starověku lidé spekulují o
tom, co přijde, a mnozí dochází k
závěru, že budoucnost nevypadá zrovna růžově.
Existuje řada vizí a teorií, které lidem
nahánějí větší hrůzu. Podle jedné z nich
dojde k masivnímu posunu zemské
kůry, což způsobí mohutné vlny tsunami, zemětřesení a sopečné erupce. Jiná
teorie uvádí, že se planety seřadí za
sebe a v důsledku toho zesílí sluneční
vítr, který na Zemi způsobí spoušť.
Další teorie předpovídá, že dojde k přepólování magnetického pole země a
sluneční radiace nás všechny usmrtí.
Co množství knih a webových stránek
existuje, které předpovídají konec světa
21. prosince tohoto roku. Tato teorie
vychází ze starověkého mayského kalendáře.
Všechny tyto teorie ovlivnily některé lidi
natolik, že si budují bunkry, stěhují se
do hor a jsou plně soběstační. Nejsou
závislí na energiích (voda, teplo, elektřina).
Existují i lidé, kteří ničemu z toho nevěří.
Ale bylo by chybou dojít k závěru, že
lidstvu žádné nebezpečí nehrozí. Největším nebezpečím pro svět je člověk samotný.

Náznaky toho vidíme lidé milují sami
sebe, milují peníze, jsou domýšliví, sebejistí, bez sebeovládání, suroví, bez
lásky k dobru. Jsou to zrádci nadutí pýchou. A přesně tak se i chová naše vládnoucí garnitura, která vytváří podmínky
pro genocidu národa.
Nepodporuje mladá manželství, nevytváří podmínky pro mladé matky, rozvoj
společnosti, zaměstnanost, a ani nechrání občana před zhoršujícím se životním
prostředím, před nekvalitními potravinami a poslední případ pančovaný alkohol.
Nechrání naše zdraví a neustále zdražuje léky. Vzniká beznaděj a lidem je už
vše lhostejno, protože nemají perspektivu.
Pak to budou občané ČR, kteří jako
první se budou podílet na konci světa u
nás.
Proto je třeba zamyslet se a udělat něco
pro záchranu tuto vládnoucí garnituru
potrestat tak, že ji znovu nezvolíme a potrestáme za tento stav, který nám připravili.
Proto volíme DSSS!!!
Mgr. Václav Komárek,
Iveta Machová;
DSSS Ostrava

Ztracená generace?
Po historickém „sametu“ většina lidí vítala konec totality s nadějí lepších perspektiv. Velké naděje se nesplnily, došlo k
enormnímu zadlužení 1,8 biliónů Kč a k
přesouvání zisku 140-200 miliard Kč
ročně do ciziny.

Ale největší hřích této éry globalizace je
destrukce mladé generace.
Ta je vedená k dravému sobectví, neúctě k
poctivé práci, čestnosti a ztrátě tolerance ke
starší generaci. Poctivá práce byla degradována, což se projevilo kolapsem učňovského školství. Četní absolventi nadbytečných gymnázií a soukromých škol jsou pak
často bez práce.
Určitá část mládeže, nezaměstnaná i ta
finančně zabezpečená, podléhá alkoholu,
drogám nebo gamblerství. Díky špatné hospodářské situaci a žádné perspektivy se
značná část mládeže přiřadila k hnutí
singles. Jako národ přibýváme jen přísunem migrantů či vysokou reprodukcí cikánského etnika.
Z této beznaděje přibývá sebevražd, především u mládeže (jsme první v rámci EU).
Většina dětí se rodí mimo manželství a
spolu s nízkým počtem sňatků máme i
evropské prvenství v počtu rozvodů. To je
zárodek konce euro-atlantické civilizace,
která nedokáže udržet tradiční rodinu.
Mládí bývá vždy aktivnější a nebojácnější
(Palach, Zajíc), ale po sametu byl počet
těch „žalujících“ pochodní třikrát větší.
Důvod rozbití Československa, současná
sociální situace a špatný stav společnosti.
Dnešní mládež nevěří na pohádku o všemocné ruce trhu. Náprava mravnosti či
ekonomického zaostávání bude úkolem
mladé generace. Pro mládí je příznačná
láska, optimismus a odpor proti přetvářce.
Přímá demokracie jim umožňuje kontrolu
moci veřejností s možností referenda a s
vyloučením metod jako je omezování
stávek, náhubkový zákon apod.
Zázemí jim může vytvořit rodina základ
společnosti za spolupráce všech generací.
Spíš než komerční svátek sv. Valentina
(třetí pohlaví) je vhodnější svátek rodiny,
lásky a věrnosti 8. července.
Vzorem, jak vytvořit podmínky pro mladou
generaci, může být Francie, kde se již delší
čas věnuje pozornost ženám s dětmi
možnost pracovat na poloviční úvazek,
dostatečný počet školek apod. Nový francouzský prezident neposílá lidem složenky,
ale začal s úsporami u sebe a své vlády,
připravuje redukci vysokých platů manažerů
u státních a polostátních podniků.
Závěrem, je třeba vrátit se k zdravému
rozumu a životu v souladu s lidskou přirozeností. Ekonomická naděje je spjata se
zdravými rodinami a prosperujícím středním
stavem tedy v pracujících občanech, kteří
vnímají svou vlast jako domov a jistotu pro
sebe a svou rodinu.
Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová;
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Pomoc zvířatům od ostravské mládeže
Dne 9.11. 2012 členové ostravské místní organizace Dělnické mládeže ve spolupráci
s dalšími nacionalisty podpořili, v tomto roce již podruhé, Nadaci na pomoc zvířatům.
Tento útulek, jenž je součástí veterinární kliniky, slouží jako útočiště pro opuštěná
nebo poraněná zvířata a stará se o ně, dokud se jich někdo neujme.
V podstatě přežívá pouze ze sponzorských darů, takže jakákoliv pomoc je velmi
důležitá. Po předchozí dohodě s personálem útulku se vydáváme na nákup různých
granulí, konzerv, piškotů a čistících prostředků. Na druhý den již navštěvujeme samotný
útulek, kde nás hned přivítá sympatická paní ošetřovatelka a my jí předá-váme výše
zmíněné věci. Následně jsou nám představeni současní obyvatelé útulku, mezi nimiž
nenalezneme pouze psy a kočky, ale také křečky, morčata, králíky a dokonce papoušky.
Poté se ještě domlouváme na další spolupráci, loučíme se a rozcházíme se do svých
domovů.

2. DELNICKÝ PLES
23.2. 2013 od 20 hodin.
v Ostrave-Porube
restaurace PARLAMENT

Pf 2013
Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce a do nového roku 2013
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.
Petr Dopirák

PŘIHLÁŠKA DO DĚLNICKÉ STRANY SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI
Jméno: ....................................................................................................................................................
Příjmení: .................................................................................................................................................
Datum narození: .....................................................................................................................................
Rodné číslo: ............................................................................................................................................
Adresa bydliště (včetně PSČ): ................................................................................................................
Telefon a e-mail: ......................................................................................................................................
Povolání (příp. škola): .............................................................................................................................

„Přihlašuji se za člena Dělnické strany sociální spravedlnosti. Souhlasím s programovou Listinou DSSS
a stanovami. Slibuji, že budu dbát o dobré jméno strany u veřejnosti.
Adresa: Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), Ciolkovského 853,161 00 Praha 6 (info@dsss.cz)
Příloha: průkazová fotografie (maximálně 1 rok stará)
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