Andrej Babi  zhouba èeské opozice
Proè nevolit vznikající politické uskupení ANNO 2011,
v èele s nejbohatím Èechem Andrejem Babiem?

Tento Slovák, komunista a agent STB za totality vystupující pod
krycím jménem Bure se chce bít s korupcí v této zemi, avak jeho
vzestup v agroprùmyslu je více ne pochybný. V roce 1993 zaloil
Agrofert a jeho základní kapitál nepøesáhl 100 000 Kè. Za 18 let
rozmnoil tento smìný základní kapitál na desítky miliard a vlastní
Deza, Duslo, Kostelecké uzeniny, Lovochemie, Olma, Penam, Precheza,
SKW Piesteritz, Agrotec èi Synthesia. Dùvody? Jeho zamìstnanci
pracují za minimální mzdu v diktátorských podmínkách, a právì Babi
je hlavním likvidátorem èeských potravin, patná kvalita jeho výrobkù
(nízké náklady a èím dál nechutnìjí cena výstupních výrobkù), na
které jsme si bohuel ji zvykli, a tyranské chování k zamìstnancùm
ho pøivedly k bohatství. Kdy se novináøi ptali jeho zamìstnancù, jaký
je zamìstnavatel, tak jejich odpovìï byla: Nesmíme nic øíct, jinak
bychom si museli hledat novou práci.

Chlorový skandál a zamoøený Pøerov

Jeho pøátelství s pány Kalouskem a Paroubkem mu ale vyneslo
beztrestnost, a to i poté co jeho závody Spolana Neratovice prodìlaly
tzv. Chlorový skandál v roce 2002. Zjistilo se, e nedodruje
ekologické standardy a po povodních velmi zneèistil okolí Neratovic.
Podobný kriminální pøeèin se povedl køiálovému Babiovi ji na konci
70. Let, kdy pracoval pro PZO Chemapol Bratislava. Jak je jeho zvykem,
pracoval s velmi nekvalitním materiálem, tentokrát se syrskými fosfáty
a zamoøil celý Pøerov nebezpeèným prachem a ohrozil spoustu dìlníkù.
Ji tenkrát jako agent STB vyvázl bez trestu.

Zavradil podnikatele Mrázka?

To ale stále není ve. Tento arogantní velkohubec, údajnì nechal
zabít pøed 5 lety podnikatele Frantika Mrázka. Policie ho vyetøovala
a ve se opìt zametlo pod koberec. Mrázek byl na stopì kompromitujícím informacím na Babie. Mìl se toti Mrázkovi snait pøes

Èas na zmìnu

Agentura STEM provedla zajímavý
prùzkum, kdy lidem pokládala otázku:
Myslíte si, e souèasné politické strany
v Èeské republice zaruèují demokratickou
politiku? Pozitivnì odpovìdìlo jen 30% lidí,
co je nejménì od roku 1992. Z toho vyplývá,
e bezmála tøi ètvrtiny národa nevìøí tomu, e

kontakty ve vládì ukrást mnohamiliardovou firmu
Setuza. Zjistilo se, e Mrázek dìlal ve proto, aby
se Setuza rychle prodala. Mìl strach, e státu,
proti kterému Setuza neustále bojovala, se
podaøí tento podnik ovládnout skrze Babie. Ale
prodat ji u nestihl, byl zavradìn. Podobné
naøèení z likvidace lidí a pokusu pøevzít
spoleènost pøes vliv ve státní sféøe byla i ve
známé kauze Èepro. Andrej Babi byl opìt
vyetøován, ale jeho miliardy ho znovu
zachránily.

Kauza Biolíh

Dalí z úasných krokù miliardáøe Babie
je pouití vlivu ve snìmovnì. Dobrý byznys vycítil v naøízení EU
o povinném pøidávání biolihu do pohonných hmot. Postavil továrnu
a dokázal pøesvìdèit snìmovnu, e se den pøed volbami sela a pøehlasovala prezidentovo veto o zvýení bio podílu v benzinu a naftì.

Nechutný vulgarita a nabubøelec

Ke vemu je Andrej Babi neskuteèný vulgarita, prakticky se neumí
vyjadøovat, chová se divnì, chlubí svým majetkem kudy chodí. Na
stránkách sdruení ANNO 2011 je výèet vech známých lidí, kteøí ho
podporují. Vychází najevo, e tam nìkteøí figurují, ani by o tom cokoliv
vìdìli. Napø. socioloka iklová èi Marvanová z hnutí Veøejnost proti
korupci veøejnì tvrdí, e jejich podporu nemá a uvaují o alobì kvùli
pouívání jejich jména jako klamavou reklamu na novì vznikající stranu.
Polome si otázku, opravdu chceme, aby tento kriminální ivel a èlovìk
postrádající jakoukoli morálku, nai zemi vyvádìl z korupce? Nebudeme
potom my ve stejné pozici jako jeho souèasní zamìstnanci? Jeho
faistická terminologie o absolutní moci nad celým státem nás opravdu
dìsí. Doufejme, e národ prokáe dùvtip a tohoto køiálového ïábla
k moci nepustí.

jsou stávající parlamentní politické strany
zárukou svobody a demokracie.
To, e souèasné vládì nedùvìøuje skoro
nikdo je vcelku jasné a nikoho to zøejmì
nepøekvapí. Brutální vládní reformy, které
mají za cíl prakticky zlikvidovat Èechy s hranicí
pøíjmu pod 20.000 korun, jsou jen obrazem
vládní arogance a výsmìchem vem
pracujícím lidem.
Nedávno odvysílaná ÈT24 reportá
o diskusi po odboráøské demonstraci v Praze. Poslanec za ODS tam
tvrdil, e danì jsou nejnií za
poslední roky a výroky nìkterých
odboráøù na demonstraci jsou
faizující, tudí nepøípustné. Tomuto zoufalství se mùeme u jen
smát. V DSSS jsme zvyklí, e kadá
nae kritika zkorumpovaného
reimu je médii ihned oznaèována
za faismus. Mohou si to teï
vyzkouet také pøedstavitelé
odborù, kteøí si dovolili pozvednout
hlas proti vládnímu teroru.

Miloslav Wolf

Agentura STEM lidem pokládala
i druhou otázku:

Jste Vy osobnì spokojen(a) s naí souèasnou politickou situací?
Urèitì ano 1%, spíe ano 10%, spíe ne
34%, urèitì ne 55%. Tedy øeèí èísel 89% lidí
není spokojeno se souèasnou politickou
situací. Buïme rádi, e to není o procento
ménì. Pokud by to bylo 88%, mohli bychom
se obávat nástupu pana pseudoznalce Mazela,
který by mohl na ádost vlády vypracovat dalí
odborný posudek a nechat na jeho základì
88% nespokojených Èechù pozavírat za
propagaci.
Øíká se, e kadý národ má takovou vládu
jakou si zaslouí. Pevnì vìøíme, e si Èei
zaslouí nìco lepího, ne teror od Veøejných
Vykradaèù, Totálnì Opotøebovaných Politikù
a Obèanské Demagogické Strany. Vìøíme, e
se Èei v pøítích volbách ji nenechají
zblbnout sliby nìjaké nové rychlostrany,
podpoøí jedinou skuteènou opozici a dají hlas
Dìlnické stranì sociální spravedlnosti.
Jiøí Petøivalský, pøedseda KO DSSS Praha

Cestou moderního nacionalismu

Dìlnická mláde (DM) má za cíl oslovovat
mladé lidi a pomáhat v rozvoji mladé generaci
nacionalistù a zároveò pøipravovat aktivisty na
èinnost v DSSS. V minulosti existovalo nìkolik
rùzných názorù na to, jakým zpùsobem
oslovovat mladé lidi a získávat je na nai
stranu.
Pøed nìkolika mìsíci probìhla Ideová
konference DM, které se poprvé zúèastnili
i zástupci dalích pronárodních skupin a kde
se zúèastnìní domluvili na cestì dalího
smìøování DM. Tento koncept zahrnoval
pøedevím vzájemnou toleranci k rùzným

stylùm propagace a seberealizace aktivistù
a vidinu budoucí spoleèné práce na pøátelské
bázi.
Musíme øíci, e nás trochu pøekvapuje míra
úspìchu této naí spoleèné koncepce, ale
i fakt, e se za pouhých pár mìsícù dokázala
takhle ujmout a rozvinout. Neukodí, kdy si
trochu shrneme fakta. S naimi novými kamarády jsme se spoleènì podíleli na pøiblinì
desítce veøejných akcí, soukromé ani
nepoèítám. Ve, co bylo dojednáno, bylo vdy
na 100% dodreno. Na rùzných akcích, napø.
na Kladnì èi Èerném Mostì, byla jasnì vidìt
vzájemná pøínosnost naeho kamarádství. Do
DM zaèali vstupovat po celé republice i lidé,
kteøí by na to pøed pùl rokem ani nepomysleli.
Dìlnická mláde zaèala pøebírat i nové
formy akcí. Zaèátkem prosince 2011 probìhla
spoleèná akce zamìøená na podporu èeských
dìtí ze sociálnì slabích rodin a útulku pro
psy. Zúèastnili jsme se napøíklad pøedvolební
kampanì v Berlínì, kde jsme pomáhali NPD
a vytìili z toho cenné poznatky, které teï
v praxi uplatòujeme i u nás.
Stali jsme se otevøenìjí a tolerantnìjí
k moderním trendùm národní mládee. Neøíkáme, e jsou grafity, hardbass nebo alternativní hudba tou nejlepí vìcí na svìtì,
zároveò je ale neøeíme, ani neodsuzujeme.
Necháváme kadému svobodu jeho projevu

a èinnosti. To se samozøejmì vztahuje i na
zastánce starích módních stylù.
DM se pøizpùsobila realitì roku 2011
a snaí se spolupracovat se vemi nacionalisty
bez ohledu na subkulturu. A budou jednou
v budoucnu v Evropì úspìnì doøeeny
vechny problémy, jako jsou napø. pøistìhovalectví, Islám, drogy, kriminalita, meniny, tak
bude moná èas zabývat se tím, jestli má
nìkdo tunely v uích, nebo jestli tancuje na
ulicích. V souèasnosti vak vedeme zoufalý
boj o budoucnost Evropy a na podobné
nesmysly není èas ani prostor. To by si mìli
uvìdomit pøedevím lidé, jejich hlavní
èinností je íøení vzájemné nenávisti na
Facebooku.
Mùeme odsuzovat mladé lidi, kteøí tanèí
v ulicích proti drogám, ale uvìdomme si, e
právì tito lidé tvoøí budoucí generaci naeho
pronárodního hnutí a e bez mládee nemá
nae mylenka budoucnost. Právì tito lidé
zaplní za pár let místo po aktivistech, kteøí u
budou mít své rodiny a odejdou na zaslouený
odpoèinek. Proto tyto mladé lidi nesuïme, ale
sname se k nim najít cestu a spoleènou øeè.
Vdy nám vem jde o to samé.
Dìlnická mláde je otevøená jakékoli
rozumné spolupráci. Vydali jsme se cestou
moderního nacionalismu a vìøíme, e novì
zvolené vedení DM je garancí rozumu a tolerance. Spoleènì to dokáeme a dovedeme
nae mylenky ke slávì, která jim náleí.

Tiskový odbor DM Praha

DSSS oslavila konec roku na Vánoèním veèírku

Praská krajská organizace DSSS uspo-øádala v sobotu 17. 12.
2011 pro funkcionáøe, èleny a sympatizanty DSSS Vánoèní veèírek,
který byl oslavou a také uzavøením povedeného roku. Akce se zúèastnilo
asi 45 lidí z celé republiky.
Pøedprogram zapoèal ji v 16:00 zajímavou pøednákou a následnou
diskusí o propagaci a zpùsobu komunikace od èlovìka, který proel
profesionálním kolením o propagaci ve výcarsku. Celé téma bylo
zpracováno na velmi dobré úrovni a vìøíme, e si z nìj úèastníci odnesli
zajímavé poznatky do budoucna.
Oficiální program pro irí spoleènost zaèal v 18:00. Jako první
s projevem vystoupil pøedseda praské krajské organizace DSSS Jiøí
Petøivalský. Ve svém projevu shrnul pozitivní vývoj v praské DSSS:
Kdy si vzpomenu, jak to u nás vypadalo pøed dvìma roky a dívám
se, jak to vypadá dnes, tak musím øíci, e jsme odvedli ohromný kus
práce. Upøímnì jsem pøedem neèekal, e bude tento nevolební rok tak
nároèný, jakým se nakonec z rùzných dùvodù ukázal. Jsem rád, e se
vìtinu problémù podaøilo zdárnì doøeit a vìøím, e se v následujícím
roce budeme opìt moci na 100% vìnovat stranické práci.
Hlavním øeèníkem byl pøedseda DSSS Tomá Vandas, který vyzdvihl
úspìchy DSSS v posledním roce, jako je napøíklad volební výsledek
v Krupce na Teplicku, kde DSSS získala v opakovaných volbách dva
mandáty. Pan pøedseda také upozornil na výraznì vzrùstající tendenci
úèasti obèanù na shromádìních DSSS: Je dobré, e se lidé u nebojí
vyjít do ulic vyjádøit svùj názor na zkorumpovaný reim. Nae veøejné
akce na severu Èech, nebo napøíklad ve Vimperku, Havíøovì, Praze,
nebo Brnì podpoøily stovky lidí. Pro nás se jedná o závazek do budoucna a já vìøím, e obèany naí zemì nezklameme. Stále více Èechù
chápe, e je DSSS jedinou skuteènou opozicí.
Dalí, kdo pøednesl svùj projev byl pøedseda Dìlnické mládee (DM)
Erik Lamprecht, který nastínil dalí cestu sdruení: DM se vydala
cestou moderního nacionalismu. Cílem naí organizace je oslovovat
mladé lidi a nabídnout jim pøíleitost zapojit se do fungující mládenické
organizace, která jim dá monost uplatnìní se na pronárodní scénì
a anci nìco udìlat pro nai vlast. U není na místì rozliovat rùzné
formy propagace naí mylenky, nebo se zabývat detaily, které nás
rozdìlují.

Se svým pøíspìvkem vystoupila i nae dlouholetá kamarádka z NPD
(Národnì demokratická strana Nìmecka) Katrin Köhler. Katrin na akci
zároveò oslavila své padesáté narozeniny. Mimo jiné ve své øeèi uvedla:
Chci vám vyjádøit svá nejsrdeènìjí podìkování, Vám vem pøítomným, ale také stranickému vedení DSSS dìkuji. Vy vichni jste
skvìlí pøátelé a kamarádi, a proto se i my straniètí pøísluníci NPD
i v dalím roce 2012 zasadíme o dalí výstavbu a trvale vzrùstající
prohlubování naeho pøátelství zapoèatého roku 2007.
Poté promluvil zástupce autonomních kamarádù. Ve své øeèi
zdùraznil nutnost jednoty mezi pronárodními aktivisty a zrekapituloval
pozitivní zmìny na pronárodní scénì za poslední pùlrok. Projevovou
èást uzavøel pøedseda DM Praha Pavel Szudár, který promluvil o zaloení
DM Praha a popøál vem úèastníkùm ve nejlepí do Nového roku.
Po projevech ji následoval volný program. Díky sponzorùm DSSS
Praha byl pro úèastníky akce pøipraven rozsáhlý raut, který sklidil mezi
pøítomnými úspìch. Je na místì podìkovat vem lidem, kteøí na akci
finanènì pøispìli a umonili její konání v tomto rozsahu a kvalitì.
V èase mezi programem výteènì hrál a zpíval ná talentovaný
hudebník a èlen vedení praské DSSS pan Ladislav Budz. Jeho hudba
byla pøíjemným zpestøením celé akce a dobøe doplòovala Vánoèní
atmosféru veèírku. Píseò, kterou hrál pøi odchodu pana pøedsedy budi
toho ivým dùkazem.
/pokraèování na dalí stranì/

Pøed Lidovým domem zaznìlo NE Paroubkovi
(projev pøedsedy krajské organizace
DSSS Praha pana Jiøího Petøivalského)

Dobrý den, dámy a pánové. Dnes jsme tu
proto, abychom vyjádøili svoji podporu
mylenkám skuteèného národního socialismu.
Za zdmi tohoto domu dnes probìhne sjezd
strany, která deklaruje svoji sounáleitost
s národním socialismem a kterou vede èlovìk,
který dlouhé roky devastoval nai krásnou
zemi ve funkci premiéra ÈR.
Vím, e tímhle projevem, který budou jistì
zkoumat znalci z okolí ministerstva vnitra
riskuji, e se pøipojím k øadám aktivistù, kteøí
jsou dnes souzeni jen na základì slovního
spojení dvou slov - národní socialismus. Za
tento tìký zloèin je tento týden napøíklad
souzena bývalá místopøedsedkynì Dìlnické
mládee (DM) Lucie légrová, take vìøím, e
se jí pan Paroubek jako nový národní socialista
jistì zastane.
To co nìkomu prochází bez povimnutí,
je u jiného povaováno za závadné. Placení
znalci ji jistì najdou skryté souvislosti. Nikdo
dnes neunikne nám pøedkládané pravdì
a moderní inkvizici.
Dùkazy se vdy najdou. V mládí jsem si
pøeèetl závadnou knihu o kocouru Mikeovi
a dokonce jsem se díval i na mouly. Dnes
díky médiím vím, e za své národnì socialistické pøesvìdèení v podstatì ani nemùu.
To jsem jen jako dítì podlehl tlaku okolí a nedokázal jsem vèas prohlédnout nebezpeènost
skryté národnì socialistické propagandy ve
moulech a dalích závadných programech.
No co se dá dìlat. Kdy u byla chyba udìlána,
tak si alespoò mùeme øíci co to vlastnì ten
onen hrùzný národní socialismus je.
Dle mého názoru je národní socialismus
jako politický smìr souhrnem pronárodních
a konzervativních idejí. Národní socialisté mají
zastupovat zájmy obèanù naí zemì a nabízet
jim alternativu ke zkorumpovanému reimu.
My jsme to svìtlo ve tmì. My jsme ta nadìje
v moøi zoufalství a zklamání. Tohle je národní
socialismus, který uznávám a ve který vìøím.

/dokonèení ze str. 2/
V dalí fázi veèera byla vylosována
tombola. Výhry byly velmi rùznorodé od desítek drobných propagaèních pøedmìtù DSSS
a NPD a k zajímavìjím cenám, mezi kterými
nechybìly napø. trika, vlajky, pùllitry s motivy
DSSS. Vydaøená kniha Milana Tobiáe
pojednávající o pomìrech u Policie ÈR.
K dispozici byly i tøi lahve nové medoviny
Vandasovka. Jako hlavní cena byly vìnovány
poukázky na nákup jakéhokoli zboí do
obchodního øetìzce Tesco v hodnotì 1000 Kè.
Nesmíme zapomenout ani na pøedávání
vánoèních dárkù. Od èlenù a vedení DSSS
Praha dostali dárek jako ocenìní jejich dobré
práce pro Národnì socialistické mylenky
Tomá Vandas, Katrin Köhler a Jiøí Petøivalský.
Celou akci hodnotíme jako velmi vydaøené
zakonèení úspìného roku pro DSSS. Pøátelé,
nìèeho jsme dosáhli, ale nelo to samo od
sebe. Nae úspìchy jsou výsledkem usilovné
práce mnoha lidí. Bez Vás by to nelo. Vìøíme,
e dalí rok bude pro DSSS a národní a sociální mylenky jetì úspìnìjí a e se zase
posuneme o krok dále.

Tiskový odbor DSSS Praha

Pojïme si oproti tomu øíci, jak si národní
socialismus pøedstavuje pan Paroubek a jeho
nová strana. Jen namátkovì z jejího programu.
Paroubek chce podporovat kulturu a umìní
jako nástroje integrace sociálnì vylouèených
obyvatel v problémových lokalitách. Tenhle
koncept zøejmì pøevzal ze své mateøské strany
ÈSSD, která ve volbách hromadnì sbírá hlasy
nepøizpùsobivých obyvatel. Je dobré ít s vìdomím, e a pùjde nae vlast definitivnì ke
dnu, tak zde bude dostatek meninových
umìlcù, kteøí nám k tomu alespoò zahrají
a zazpívají.
Pan Paroubek je vìrný svému dlouholetému politickému smìru a chce k nám
pomocí podpory pøistìhovalství pøivést dalí
desetitisíce zajímavých existencí z rùzných
koutù svìta. Dále pan Paroubek navrhuje
podporu Eura jako spoleèné mìny. To je v dobì
kdy prakticky krachují nìkteré státy EU, právì
kvùli jejich pøechodu k Euru dost okující.

Paroubek vdy byl a je i nadále velkým podporovatelem evropské integrace a Evropské unie.
Národní socialismus si tedy vykládá zøejmì
jako ultralevicový smìr podobný programu
ÈSSD s dùrazem na dalí centrální regulaci
pravidel a devastaci naí zemì.
Pane Paroubku, obèané naí zemì vìdí,
co jste zaè. Znají Vás i Vae názory. To e jste
neunesl fakt, e ji nejste pøedsedou politické
strany ÈSSD a e jste kvùli tomu nalezl svoji
novou vizionáøskou cestu je jen Vá problém.
Vy jste s tím, co prezentujete parodií na národního socialistu a pøedstavujete výsmìch vem
lidem, kteøí jsou dnes perzekuováni jen za své
pøesvìdèení a jen díky lidem jako jste Vy.
Pro dobro vech a naí zemì Vás vyzývám,
abyste sám sobì pøiznal, e o Vás ji nikdo
nestojí a dùstojnì odeel ze svìta politiky.
Pøestaòte si hrát na národního socialistu
a bìte se radìji do konce ivota omlouvat
Èechùm za to, jakým zpùsobem jste jako
premiér ÈR zdevastoval nai krásnou zemi.

Tiskový odbor KO DSSS Praha

Rozhovor s pøedsedou DM Praha Pavlem Szudárem
Proè jste se rozhodl vstoupit do Dìlnické mládee?

Protoe jsem mladý èlovìk s pronárodním cítìním a jsem
zároveò pøíznivcem DSSS, tak pro mì byla DM jasná volba. Líbily
se mi její cíle a to pøedevím boj proti drogám, budování kulturního
podvìdomí u mládee a dalí vìci. Svoji roli také hrála moje touha
po zmìnì. Chtìl jsem se zapojit do projektu, který má za cíl
oslovovat mladé lidi a dát jim alternativu vùèi vládnoucímu reimu.
Co je podle Vás hlavní prioritou a náplní organizací. Nejsme
pravice, ani levice.
èinnosti Dìlnické mládee (DM)?
Dle mého názoru hlavní prioritou DM je Jsme mladí lidé, kteøí si pøejí zmìnit
dát mládei smysl ivota a také sdruovat pomìry, které jsou bohuel bìné v naí
mladé lidi s pronárodním cítìním. Chtìl zemi.
bych, aby to u nás v budoucnu fungovalo Jak vùbec hodnotíte dnení mláde, její
stejnì jako v západní Evropì, napø. v Nì- priority a hodnoty?
Dnení mláde bych charakterizoval
mecku. Mojí prioritou je tedy snaha o sjednocení mladé èásti nacionalistického hnutí jako rùznorodou, potýkající se s nemalým
poètem svých vlastních problémù a mající
a jejich vzájemná spolupráce.
V èem je podle Vás pøínos mládenických své vlastní priority (sport, kola, práce,
peníze, TV, FB). Jako hlavní problém pro
odnoí pro politické strany?
Myslím si, e mládenické odnoe poli- dnení mláde bych vidìl snadný pøístup k
drogám a jejich celkové rozíøení dnes u
tických stran fungují, nebo by alespoò mìly
i na základních kolách. Také si myslím, e
fungovat, jako pøípravka pro budoucí èleny
vìtina mládee má negativní postoj k èeské
politických stran. Mláde by prostøednictvím politické scénì, který pramení z rùzných
tìchto skupin mìla být vedena k tomu, aby si sdìlovacích prostøedkù.
osvojila cíle, názory a postoje dané politické
Kdo je Vaím politickým vzorem a kdo
strany. Dále by mìla být vedena k zodpoovlivnil Vae názory a mylenky?
vìdnosti za své èiny. Dalím úèelem mládePamatuji si, jak jsem si snad jako
nických organizací je snaha veobecnì zdokodesetiletý chlapec hrál pøed televizí a zrovna
nalovat mladé lidi jak po psychické tak po
bìely pøedvolební spoty rùzných poliprofesní stránce.
tických stran. Nevìnoval jsem tomu velkou
Jak byste charakterizoval èlenskou pozornost, a do té doby, ne jsem zaslechl
základnu DM?
proslovy Miroslava Sládka. Mluvil o probleÈlenská základna DM je sestavena matice cikánského etnika, která mi jako
pøedevím ze studentù rùzných kol. Máme malému chlapci vyrùstajícímu v Ostravì (ve
mezi sebou samozøejmì také mnoho mìstì prolezlém cikánskou kriminalitou)
mladých pracujících lidí, kteøí jsou si vìdomi byla dobøe známa. Mùj vzor, ale tenkrát
souèasné politické situace v ÈR a nelíbí se nebyl jen tento pravicovì orientovaný
jim dnení politická realita a její vzdalování politik. Byli to také hrdinové z Èeské
se pracujícímu èeskému lidu.
a Evropské historie, kteøí se stavìli na odpor
DM je vnímána jako souèást krajnì vùèi útlaku. Jan Hus, Jan ika, Jan Sladký
pravicového spektra. Jaký je Vá názor na Kozina, Milada Horáková a také èetí piloti
takový pøímìr?
RAF. Dále také filozofové 19. století v èele
Podle mì je tento pøímìr pøeitek. DM s Fridrichem Nietzschem.
je vlasteneckou, konzervativní a radikální
Tiskový odbor KO DSSS Praha

Vánoèní projev saské zastupitelky Katrin Kohhler

Je to pro nás pøekrásný pocit, e opìt
mùeme být s Vámi.
Srdeèné pozdravy Vám
vem té od Franka Rohledera a jeho Gabi. Bohuel
Frank lituje, ale ze zdravotních dùvodù musel
zùstat doma. Dále Vám mám vyøídit obzvlátì
srdeèné a kamarádské pozdravy od naeho
ji bývalého pøedsedy Udo Voigta. Ten nyní
pøi stranickém sjezdu NPD v listopadu prohrál
v tajné volbì. Já osobnì oèekávám jetì
vyjádøení nového stranického vedení ohlednì
budoucích kontaktù do Èech.
S radostí hledím na nae spoleèné aktivity
v tomto roce 2011. Tyto akce se vesmìs
stejnomìrnì táhnou celým rokem. V únoru
jsme se setkali v Dráïanech a v bøeznu pak
v Chemnitzu na smuteèních pochodech pøí
pøipomínce obìtí druhé svìtové války. Srdeèné
díky za Vai úèast.
Zaèátkem dubna byl v Riese v budovì
vydavatelství novin Deutsche Stimme podepsán manifest pro budoucnost mezi DSSS
a NPD, abychom nae pøátelství a spolupráci
budoucími aktivitami posilovali. Velký krok pro
nai národní solidaritu.
Na první Máj se èetí a nìmeètí národovci
úèastnili demonstrací v SRN a v Èechách.
Srdeènì dìkuji za Vae pozvání do Brna.
Rádi jsme podstoupili dalekou cestu do tohoto
krásného mìsta. Poslední kvìtnový víkend
zástupci stranického vedení NPD spoleènì
s panem Udo Voigtem (tehdejí pøedseda
NPD) vyuili pozvání DSSS k návtìvì Prahy.
Pro vechny pøítomné to byl zajímavý
a srdeèný záitek ve Vaem hlavním mìstì.
Mnohé, mnohé díky Vám jetì jednou za
vechny zúèastnìné, drazí kamarádi.
Dne 17. èervna se konalo upomínkové
demo nìkdejího povstání pracujících v roce
1953 v Dráïanech, v Saském hlavním mìstì
kam také národovci od Vás dorazili podpoøit
nìmecké kamarády.
Srdeèné shledání mezi národovci naich
obou zemí bylo dále na zaèátku èervence pøi
festivalu novin nìmeckého hlasu v Jänkendorfu. Pøes tradièní, kadoroèní detivé poèasí
byl ohlas mezi návtìvníky výborný.

Na konci èervence probìhla demonstrace
ve Wunsiedlu za podpory z Vaich øad.
První srpnový víkend se konala v Berlínì
v rámci volební kampanì velká plakátovací
akce. Srdeèné díky za Vai velkolepou
podporu, protoe bez pauzy na spánek jsme
tu spoleènì propracovali noc. Naèe jsme
následnì dopující se energetickými nápoji
cestovali nazpìt.
Koncem srpna jsme se seli v Nìmeckém
hlavním mìstì Berlínì znovu v havém
pøedvolebním boji. Mnoho tisíc novin, letákù
a plakátù NPD muselo být distribuováno mezi
lidi. K tomu mìla jediná národnì opozièní
strana v SRN tedy NPD silnou pomoc 15
kamarádek a kamarádù z Èech a Moravy. Jistì
jste vidìli to skvìlé situaèní i motivaèní video
od jednoho Vaeho kamaráda, skvìlá vìc,
srdeèné díky jetì jednou vem pomocníkùm,
PODPOROVATELÙM. Byli jste fantastiètí.
Pomalu se dostáváme ke konci, ale nelze
tak èinit bez zmínky akcích v Ostravì 28. øíjna
a v Rotavì 29. øíjna. Byl to nádherný by také
namáhavý víkend. Na tomto místì musím opìt

podìkovat za milou organizaci veho nutného,
od popisu cesty, míst srazu, smìny penìz,
jízdenek na vlak, spoleèného jídla èi noclehu.
To ve u Vás funguje vdy velmi dobøe,
skuteènì výborná práce.
To by mohlo být ve v mém shrnutí
spoleèných aktivit konèícího roku. Samozøejmì tu byly i dalí regionální akce, jako tøeba
v Ústí nad Labem, ale z nedostatku èasu
i bliích informací nelze ve zmínit. Promiòte
mi prosím, pokud tu tedy nìco opomíjím.
Kadopádnì ráda bych i do budoucna,
abychom se nadále vzájemnì obohacovali.
Dále pak dneního dne, který je pøedevím
o kamarádské sounáleitosti a v pøedvánoèním èase - chci Vám vyjádøit svá nejsrdeènìjí podìkování, Vám vem ale také
stranické pici DSSS dìkuji. Vy vichni jste
skvìlí pøátelé a kamarádi, proto se i my
straniètí pøísluníci NPD i v dalím roce 2012
zasadíme o dalí výstavbu a trvale vzrùstající
prohlubování naeho pøátelství zapoèatého
roku 2007.
Dìkuji Vám za trpìlivý poslech.

KO DSSS Praha popøála
novému pøedsedovi NPD

Váený pane pøedsedo,
zdravím Vás. Chci Vám jménem Praské
organizace Dìlnické strany sociální spravedlnosti
blahopøát k Vaemu zvolení do èela NPD. Pøeji Vám
ve funkci hodnì tìstí a vìøím, e pod Vaim vedením bude NPD rùst ke slávì pro
dobro celého Nìmecka.
Nae strany ji nìkolik let vzájemnì spolupracují ku prospìchu nás vech
a nezbývá mi, ne doufat, e tomu tak bude i nadále. Jedinì existence silných
nacionalistických stran v Evropì nám mùe vydobýt nae zaslouené místo na
slunci.
V dneních tìkých èasech je dùleitìjí, ne kdykoli pøedtím, zùstat jednotní
proti nepøátelùm, kteøí nám chtìjí vzít nai svobodu a právo na sebeurèení. Spoleènì
to jednou dokáeme a promìníme Evropu v silný a nezávislý kontinent.
S pøáním veho dobrého
Jiøí Petøivalský, pøedseda KO DSSS Praha
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