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Evropou obchází strašák jménem
„JUVENILNÍ JUSTICE“.
Máme se bát o své děti?

Jste-li rodiče nezletilých dětí a ještě jste
o této západní vymoženosti neslyšel, je na čase, abyste zbystřili svoji pozornost. Juvenilní
justice je v podstatě systém péče státu o děti
a mladistvé, který zahrnuje síť sociálních pracovníků, advokátů, soudů a náhradních rodičů, které vykonávají dozor nad dětmi. Sama
o sobě péče státu nebo obce o sirotky nebo
děti, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat, nebo žijí v podmínkách, kde jsou týrány či jsou jejich rodiče alkoholici nebo narkomani, není ničím novým, a v těchto případech má stát dokonce povinnost se o takovéto děti postarat. Má to však jedno velké ALE.
V některých západních zemích se tento
státní systém rozjel do tak absurdních a zločineckých rozměrů, že jsou odebírány děti
z naprosto funkčních rodin, třeba jen proto,
že dítě ve škole prohlásí, že mu rodiče uložili
vyčistit si zuby, umýt se nebo udělat si úkoly. Nevěříte? Čtěte dál.
Systém juvenilní justice funguje již v takových vyspělých zemích jako Velká Británie,
USA, Francie, Norsko, Švédsko nebo Finsko.
V některých zemích se udělují dokonce prémie za odebrání dítěte – v USA je to kolem
5.000 USD, v Evropě 1.000 euro. A začnou se
roztáčet kola velkého byznysu a rozhýbávat
finanční systém, na kterém jsou přisáti nejen
finančně motivovaní pěstouni, sociální pracovníci nebo soudci, ale také lidé s různými
sexuálními úchylkami, které ukájí na svěřených dětech. Známý je případ dvou děvčátek ze Slovenska – Jozefíny a Juli, která žila
v harmonické pěstounské rodině na Slovensku. Úřady je unesly ze školy na Sicílii, bez
jakéhokoli vysvětlení. Když se po čase spo-
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tu za rozvracení rodin, ale i advokáti se svými horentními odměnami a soudci. Dětem
je pak povinně vnucovaná sexuální výchova, tradiční pohádky se nahrazují pohádkami, kde se král zamiluje do prince nebo princezna do královny. Děti jsou tu systematicky
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a svým historickým kořenům. A to je podle
sociálních inženýrů nutné vymýtit.
V naší zemi zatím klasickou juvenilní justici nemáme, ale co není, může být.
V listopadu loňského roku byl přijat zákon
č. 401/2012Sb., kterým se novelizuje zákon
č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí. Veto prezidenta Klause však rádoby pravicová sněmovna přehlasovala a umožnila
tak položení základů tohoto zrůdného systému. Tento zákon stanoví podmínky pro vytvoření sítě služeb pro práci v rodinách, postupy jejich práce, iniciuje rozvoj náhradní
rodinné péče, zvyšuje podporu pěstounské
péče na úkor péče rodinné a finančně ji zvýhodňuje oproti péči v rámci rodinných příslušníků (prarodičů, sourozenců aj. jiných příbuzných). Tento zákon byl přijat 7. 11. 2012,
jak symbolické datum.
Nesmíme dopustit, aby ti, kteří rozhodují o našich zákonech a o našich životech,
uvedli do praxe systém, ve kterém budeme
my i naše děti žít ve strachu, že se nám děti nevrátí ze školy nebo nám na dveře zaklepe sociální komando, jenom proto, že chceme své děti vychovávat tradičním zdravým
způsobem nebo třeba proto, že máme odlišný politický názor či světonázor. Základním
právem dítěte je právo na zdravý a přirozený vývoj v harmonické rodině. Jakékoli násilné vytržení dítěte z jeho přirozeného prostředí a přerušení sociálních a kulturních vazeb je zločinem vůči dětem i jejich rodičům.
Budoucnost našich dětí je v rukou nás
rodičů, jaký svět jim vytvoříme, v takovém
světě jednou budou žít.
Mgr. Štěpánka Fotrová, vedoucí redaktorka PD

Korupce jako „vysoce“ sociální problém.

V posledních letech jsme svědky vzniku
různých stran, spolků a nadací bojujících proti korupci, které zakládají a platí bohatí a vlivní
podnikatelé typu Babiše, Janečka a dalších.
Jistě se můžeme ptát, je-li jejich snaha motivována touhou po moci a téma korupce slouží pouze jako výtah do těch nejvyšších sfér
politiky a po dosažení cíle může mouřenín
jít, či jde skutečně o problém, který je trápí.
Osobně se domníváme, že jde spíše
o první případ. Jako dlouhá červená nit se
celými lidskými dějinami vine situace, kdy si
podivná individua všeho druhu v kalných dobách nakradou, co můžou, a pak začnou volat
po právu a pořádku, aby je nějaký mladší, agresivnější a schopnější lupič neobral o jejich
„těžce“ nabytý majetek. Pánové Babiš a spol.
si moc dobře pamatují, jak nová generace lupičů pomocí státní mafie ve spolupráci s kri-

minálním podsvětím vyřídila a obrala první
generaci zbohatlíků typu Pitra, Mrázka, Krejčíře, aj. Zcela jistě nechtějí dopadnout obdobně. Dalším aspektem je skutečnost, že jejich
vlastní byznys by se jim lépe rozvíjel ve standartním tržním prostředí, bez zbytečných nákladů na korupci. Jsou již dostatečně bohatí,
aby si dokázali udržet a rozvíjet své postavení standardním způsobem. Celá věc má ovšem háček, či přesněji řečeno háčků několik.
Háček č. 1: Systém korupce se příliš rozlezl a jsou v něm namočeni desetitisíce politiků, úředníků, policistů, soudců i dalších,
a hrozí, že v případě, jakmile jim někdo sáhne
na jejich hodně nadstandardní příjmy, tak se
vzbouří a ve snaze zachovat současný stav,
půjdou přes mrtvoly, a to možná i přes mrtvoly výše uvedených pánů. Navíc každý na
někoho něco ví.

Háček č. 2: Nikdo jim moc nevěří, že
zrovna oni přišli ke svým miliardám poctivě,
zvlášť když tento národ ví své. Tím pádem
budou velice těžko hledat a získávat podporu
kvalitních spolupracovníků i veřejnosti.
Háček č. 3: Nesmí to přehnat. Cílem
všech těchto iniciativ je prosadit tlustou čer-

nou čáru, co jsme si-to jsme si, a zítra začneme znovu a lépe a bez korupce. A pro tento
svůj záměr by mohli získat i část korupční mafie, přesněji řečeno, tu část, co si už nahrabala dost. Bohužel pro ně lze jednou již vypuštěného džina velmi těžko ovládat, a tak se
může dost dobře stát, že silně zesílí volání po
přešetření a objasnění i starších případů podivných obchodů a privatizací, což je přesně
to, co nemohou vůbec, ale vůbec potřebovat.
Sečteno a podtrženo. Vědí, že se z výše
uvedených důvodů pohybují po tenkém ledě
a přestože by bylo razantní omezení korupce
(samozřejmě dle jejich scénáře) v jejich zájmu, se silnou pravděpodobností se spokojí
s verbálním odsuzováním (ono to také pěkně vypadá) a pro skutečné vymýcení korupce neudělají ZASE zhola nic.
Petr Smejkal, redaktor PD
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Do dalších let společně
Lonsdale zase pro změnu košile a kravaty. Nezaměstnané nahradili řemeslníci, podnikatelé, manažeři a vysokoškoláci.
To, co byl dříve neřešitelný problém, je
dnes samozřejmostí. Funguje nám Grafické oddělení DSSS, běží nám webové stránky, náš tištěný Pražský dělník dosahuje vysoce profesionální
úrovně, rozbíhají se nám odborné komise DSSS.
Abych to zkrátil, konečně fungujeme jako reálná
politická strana a ne jako vzpomínkové sdružení uzavřeného okruhu nadšenců. V současnosti
tak tvoříme jedinou funkční pronárodní politickou sílu, za což je třeba poděkovat obětavé práci vedení, členům a sympatizantům DSSS. Bez
vás by to nešlo.
Dnes se často setkávám s názorem, že
rozpuštění původní DS bylo to nejlepší co nás
mohlo potkat. Strana se zbavila vylhané nálepky „neonacisté“ a směle vykročila do nového desetiletí. Přišli noví kvalitní lidé, kteří s námi dříve
o spolupráci neměli zájem, objevili se sponzoři

Půjdu rovnou k věci. Jsem hrdý na to, co
naše strana v posledních letech dokázala. Začali
jsme z ničeho, bez sponzorů, přízně médií a navzdory policejním represím a státní šikaně. Začínali jsme jako neznámá strana, která byla jednou
z mnoha pronárodních subjektů, o kterých 99%
lidí v ČR nikdy neslyšelo. Nevezli jsme se v pohodlném mainstreamovém toku, ale vždy jsme
šli proti jeho proudu.
Za těch 10 let existence jsme vyvedli stranu z anonymity, což nebylo vůbec snadné. Dnes
už se v naší zemi najde málokdo, kdo by o nás
neslyšel a neznal nás. Lidé znají naše cíle a aktivity. To je něco, co se nepovedlo za poslední roky žádné jiné pronárodní straně. Co mě však těší ještě více, jsou změny, kterými strana prošla
a stále prochází. Když si srovnám členskou základnu v Praze před pěti lety a dnes, tak nemůžu nebýt potěšen. Pamětníci mi dají za pravdu,
že ta změna je obdivuhodná. Mladé nadšence
vystřídali zkušení lidé středního věku a mikiny

a systém musí vynakládat stále zoufalejší snahu
o naši diskreditaci a tlak na občanskou společnost, která nás začíná vnímat jako svoji legitimní
součást. Příkladem budiž např. odvolání předsedy Vandase z akce „Soumrak kmotrů“.
My se jako DSSS zaměřujeme na svoji činnost, na nábor nových kvalitních lidí a na zlepšování stranické práce. Jsme tady pro lidi a oni
to vnímají. Jistě nejsme bezchybní, jsme jen lidé
a dopouštíme se chyb jako každý. Ale stále jsme
zde, stále se učíme a stále nabízíme bezkonkurenčně nejlepší pronárodní politickou alternativu v naší zemi. V předvolebních průzkumech si
udržujeme trvalý vzrůst preferencí a po proběhlé reorganizaci stranických struktur vše směřuje
k tomu, že nás odchod některých lidí jen do budoucna posílí. Takže nebojme se toho a pojďme
s chutí do další práce, ať v té naší zemi alespoň
něco změníme k lepšímu. Budoucnost je naše.
Jiří Petřivalský
Předseda KO DSSS Praha

Drogová závislost v ČR láme rekordy

Česká mládež vládne Evropě v užívání marihuany a extáze. Polovina z uživatelů těchto drog
začíná fetovat kolem 15. roku života. Tato otřesná skutečnost nám nedává spát a tvrdě vystupujeme zejména proti výrobcům a distributorům
drog. Jsme pro kvalitní osvětu na školách, TV
spoty se známými sportovci, kteří by nenásilným způsobem dospívající odrazovali od zničení si života. Nenápadným strašákem jsou měkké (startovní) drogy, nebezpečí tkví zejména ve
svém rozšíření a dostupnosti. Významným distributorem je gang vietnamských přistěhovalců.
Afroameričané zejména v Praze jsou zase pak
významní distributoři tvrdých likvidačních drog.
Rizika užívání marihuany
: 3 jointy poškodí dýchací ústrojí jako 20 cigaret.
: Marihuana oslabuje paměť, manuální obratnost, srdeční rytmus – následně způsobuje infarkt (4krát větší pravděpodobnost než
u člověka, který nefetuje).
: Psychická destrukce: úzkost, panika, sociální

Nikdy striktně neplatilo, že míra vzdělání
splývá s budoucí hmotnou životní úrovní. Ani
pro společenskou prestiž jedince nemusí vždy
být vševypovídající jen stupeň našeho dosaženého formálního vzdělání (cizáckými institucemi
překřtěný na ISCED jedna až šest). Pokud by se
považovaly za relevantní průzkumy veřejného
mínění, pak nejvyšší stupně společenské prestiže dlouhodobě obsazují nositelé gradu z lékařských fakult. (Byť v padesátých letech v západní části světa je dočasně přeskočili jaderní fyzici, což bylo zřejmě způsobeno tehdejšími vojensko-politickými důvody.) Ale na adresy například

Úryvek
z programové
listiny DSSS

Zjednodušení daňové soustavy a omezení byrokracie a svévole finančních úředníků. Základem fungující daňové reformy by mělo být
snižování nepřímých daní, tedy těch, které nejvíce zatěžují sociálně slabší skupiny obyvatel.
Dále u velkých podnikatelských subjektů zavést
daňovou progresi, a to tak, že právnická osoba
čím větší zisky by vykazovala, tím větší by měla
daňovou zátěž. Tato progrese by ovšem neplatila v případě, pokud by právnická osoba značnou
část svého zisku použila jako investici např. do
infrastruktury státu, zdravotnictví, školství, tělovýchovy apod., tedy do státních investic.

úpadek.
: Marihuanový kouř obsahuje vysokou koncentraci rakovinotvorných benzantracenů
a benzpyrenů. Také obsahuje 3krát více dehtu než cigaretový kouř.
: Matky, které kouří pří těhotenství, vystavují
svůj plod zvýšenému riziku vzniku leukemie.
: Startovní droga – dříve či později zkusí konzument marihuany i něco tvrdšího.
Rizika užívání extáze
: Svalová strnulost, nevolnost
: Dehydratace
: Narušení metabolismu
: Deprese, ztráta paměti, zvýšení agresivity,
panika, toxická psychóza
: Trvalé poškození nervového systému
: Startovní droga – pravidelní uživatelé také
častěji sahají po silnějších stimulantech (pervitinu, kokainu).
Apelujeme zejména na teenagery: Nezačínejte s drogami, nenechte si namluvit, že měkké
drogy jsou neškodné. Važte si svého zdraví a ži-

vota. Neberte si šanci něčeho v životě dosáhnout. Výjimku v našem odporu vůči drogám, by
samozřejmě měli tvořit ti, kteří marihuanu potřebují jako medikament. Ať lékař určí, zda je nutné
např. marihuanu předepsat jako tišící látku. Proti
tomu nemáme zhola nic. Záměrně jsme neuvedli detailní popisy tvrdých drog, jelikož jejich
destruktivní účinky jsou téměř každému
známi a není tudíž již tak důležité na
to poukazovat.
Z programu DSSS
Absolutní zákaz
všech drog, které se
v tomto evropském prostředí za škodlivé drogy považují. Tvrdé tresty pro jejich
distributory a uživatele. Odmítáme legalizaci tzv. měkkých drog
a trváme na důsledném potírání obchodu s drogami. Pro dealery drog navrhujeme tvrdé tresty vězení bez možnosti předčasného propuštění. Pobyt v léčebně

Řemeslo má zlaté dno
učitelek z úst rodičovské části populace už směřují spíše vulgární termíny, než prvotní obdiv nad
dosažením jejich mnohokrát i červených diplomů z pedagogických fakult. O jejich finančním
ohodnocení, ani nemluvě. Přitom dosáhly stejného ISCED 5, jako mají lékaři.
Pedagogické sbory na základních školách
zdaleka nejsou jediným příkladem, proč nelze
stupeň formálního vzdělání považovat za prvotní znak při hodnocení profese. Ať už z toho či
onoho úhlu pohledu. Je zde ohromná množina
univerzitních oborů, jejichž názvy možná působí
magnetizujícím dojmem, ale jejich ekonomická
efektivita pro nositele diplomu je na bodu mrazu. Podívejte se např. na studijní nabídku filosofických fakult…
Neznamená to, že vystudování vysokoškolských programů není pro člověka přínosné. Ovšem přínosnost se zdaleka nemusí rovnat ekonomické rentabilitě po promoci. A nakolik je žák
způsobilý se rozhodovat o vhodnosti výběru,
může být v mnohých případech otázkou. Zde
rady rodičů, z nichž bývají patrné clony po zachování cechovní nitě, mohou být kontraproduktivní. Někdy ekonomicky, jindy absolventovým celoživotním trápením se s oborem, který jej jednoznačně nenaplňuje.
Dalším momentem, který bývá záměrně zamlčován v dnešní společnosti ovíněné politickými dogmaty o světoobčanství a nihilismu vůči
nacionální tradici, je skutečnost fungování nabídky a poptávky i na trhu práce. Přeci jen určité
minulé státní strategické usměrňování ve vzdělávací soustavě mělo svou logiku.
Představme si, že lékařské fakulty by měly
nastaveny podmínky k tomu, aby produkovaly
třeba desetkrát více absolventů než nyní. K čemu

by to bylo? Částečně by to možná utlumilo nové
vydírání akcemi „Děkujeme, odcházíme“, protože noví čeští lékaři by principiálně byli předurčení k tomu, aby se rozprchli do světa. Ale český
stát by do jejich vzdělání investoval. Případně by
mohly být lékařské fakulty budovány za účelem
vzdělávání posluchačů ze středoafrických států,
kteří by se ale v určitém procentu v českých zemích usidlovali.

Absence státních regulací vede naopak
k nedostatku pracovníků v určitých řemeslných oborech. Z hlediska ideologie režimu se
nejedná o zásadnější problém. Současný systém uvažuje od jednoho volebního období ke

pro drogově závislé si každý narkoman bude hradit ze svých prostředků, státní dotace je v tomto
případě nepřípustná.
Také podporujeme programy, zaměřené na podporu využití volného času mládeže, jako
rozvoj sportovních aktivit,
řemeslných a rukodělných aktivit, a dalších
zájmových činností. Smysluplné
využití volného času nesmí
být pouze výsadou
těch, kteří na to mají, jak tomu při pohledu na
ceník těchto aktivit dnes mnohdy je, ale přístup musí být umožněn
bez sociálních rozdílů. Proto má-li stát
na něco vynakládat dotace, pak právě na
volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Miloslav Wolf, DiS., šéfredaktor PD

druhému, a to ještě s vědomím svých skrytých
pák. Pro postmodernistické náboženství je nedostatek konkrétních řemeslníků řešitelný jejich
dovozem z chudší ciziny. Nenechejme se zmást
mnohdy předkládanou domněnkou, že se zde
buduje cosi ve smyslu: domácí národ bude v pozici vzdělanostně vypěstěné elity, nárazově zverbovaní řemeslníci pak manuální silou. Již po pár
letech za usnadňující výjimky pro potomky importovaných dělníků začnou orodovat jisté kruhy. A jsme zase, kde jsme byli. I když spíše blíže
konci. U konce naší pokrevní existence.
Přitom řešení je nasnadě. Nezbytností profesní soběstačnosti národa agitujme na politicky
uvědomělé, číselnými mapami pracovního trhu
pak na ty ostatní. Už nyní můžeme spatřovat následky transformace školství, projekt pocházející z pera odvěkých nepřátel české duše: tísnivou
absenci mladých a zdatných řemeslníků. Je jich
prostě nedostatek. A co z toho plyne pro deváťáky, obdarované manuální zručností? Stačí toho
využít! Vždyť se podívejte do soudobých inzerátů, a dle toho volbu řemeslného středoškolského
oboru učiňte. Po gymnasistech či absolventech
obchodních akademií příliš mnoho inzerátů nepátrá. Zato u řemeslných pozic se tak nějak automaticky sluší lákat výší nabízeného platu. I to
o něčem svědčí…
Podporujme vznikání řemeslnických cechů,
cechovních spolků, jakož i cechovních komor za
účelem obnovení zašlé slávy českého řemesla
a jeho tradic. Tyto cechy mohou vytvářet svoje
vlastní finanční fondy, jež by byly kapitalizované, a sloužily by na sociální podporu svým členům např. v případě nezaměstnanosti, nebo jako půjčky apod.
Ladislav Budz, redaktor PD
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DSSS buší na hranici 3%

DSSS v červenci 2013 dosáhla nového
historického maxima 2,8%, tuto skutečnost
potvrdili dvě na sobě nezávislé agentury Sanep a PPM Factum. Moc nás těší, že lidé pozitivně hodnotí naši práci a opravdu silně prahnou po radikální změně. Naše pronárodní poli-

27,2

tika se sociálními prvky a rovnými podmínkami
pro všechny je vítána stále větším počtem obyvatel České republiky. Děkujeme, že nás takto
podporujete. Nezklameme Vás!
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD
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Duchcov, České
Budějovice…
– Zóny strachu a utiskování

Na spoustě míst České republiky je situace s nepřizpůsobivou romskou menšinou již krajně tíživá a lidé volají po ochraně
státem, na kterou mají z Ústavy ČR a zákonů právo. Stát ale neslyší. Tzv. lidsko-právní
aktivisté a někteří politici stále dokola hovoří
nesmysly o rasismu majority vůči minoritě,
stejně jako některá zahraniční média. Bezpečnostní složky státu, placené občany z jejich
daní, je místo ochrany přehlíží, či dokonce
bezdůvodně bijí. Proto v mnoha problémových lokalitách volají místní občané po příjezdu DSSS. V místech s největšími problémy
vznikají místní buňky DSSS častěji než jinde
a občané, kteří mají chuť situaci řešit, se tlačí do místních zastupitelstev, aby prosadili

nařízení, které tento černý rasismus zastaví.
Jsme tam, kde nás potřebují. Např. MO DSSS
Duchcov uspořádala dne 24.8.2013 od 15:00
hod na Náměstí Jiřího z Poděbrad další shromáždění za pokojný a bezpečný Duchcov. Na
místo přišly stovky příznivců. Zvýhodňování
nepřizpůsobivých občanů a jejich vzrůstající
kriminalita již přesáhla únosnou úroveň. Musíme to zastavit!
Miloslav Wolf, DiS., šéfredaktor PD
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Babiš koupil Mafru
Pozvánka
na veřejné (MF DNES, LIDOVÉ NOVINY atd.)
akce
DSSS

O Andreji Babišovi jsme toho napsali již
dost. Ale stále nás umí překvapit. Tento bývalý
příslušník StB, současný významný mafiánský
boss se rozhodl v rámci svojí předvolební kampaně koupit nejvýznamnější deníky v republice
kvůli účelovému ovlivňování milionů čtenářů.
Na Babiše se toho dá nalézt spoustu, např. chlorový skandál v Přerově, vražda politika Mrázka,
kauza biolíh, komunistická minulost a v neposlední řadě také prznění českých potravin. Bojí se, že se před volbami budou jeho prohřešky
vytahovat a používat proti němu, což nechce připustit, proto již tak zaujatá média budou zaujaté
ještě více pod tvrdým diktátem Babiše. Naštěstí
je zde svobodné periodikum Pražský dělník, které Babišovi nedá ani chvilku pokoj a bude jeho
jednání nadále detailně monitorovat.
Miloslav Wolf, DiS., šéfredaktor PD

Vážení spoluobčané, budeme
velmi rádi, když se přijedete podívat
na následující veřejné akce.
¾23.8. Horní Benešov, Bruntál
¾24.8. Vrbno pod Pradědem,
Albrechtice
¾14.9. Varnsdorf
Více info na www.dsss.cz
Tiskový odbor DSSS

Sebeobrana (II.díl)
– Čím se bránit?

Vážené čtenáři,
po minulém úspěšném článku o tom jak
se legálně bránit proti napadení, jsme se rozhodli sepsat také čím se bránit, na co si dát pozor a v čem se jednotlivé možnosti od sebe liší. Každým rokem
m je v České republice napadeno, okradenoo
nebo znásilněno přibližně 5500 osobb
a čís
číslo stoupá.
Ve většině případů
dů
by se ale
mohly oběti bránit, pokudd
by
měly čím.
Pepřový obranný sprej – Při vý
výběru pepřového spreje dbejte zejména na to
to,
jak silnou trysku má a jak moc agresivní látka je
vně obsažena. Dostřel při bezvětří by měl dosahovat alespoň 3m a koncentrace co největší,
porovnejte ty, co máte k dispozici a vyberte ten
s maximální koncentrací. Výhoda spreje je, že
nemusíte čekat, až k Vám útočník přijde na dosah. Dávejte pozor na použití v silném protivětru, poté by nebyl zasažen útočník ale vy. Kvalitní dostačující německé pepřové spreje malé velikosti (dobré skladnosti) začínají kolem 100 Kč.
Elektrický paralyzér – Paralyzéry mají
nejjednodušší použití a při úspěšném použití
i značnou účinnost, avšak mají i několik nevýhod: a) Musíte nechat útočníka přijít až na dosah. b) Při chladnějších měsících je přes vrstvu
oblečení složité útočníka účinně zasáhnout. c)
V případě, že má útočník slabé srdce, tak naši
obranu nemusí přežít a poté nám z obranného
použití legálně držené zbraně mohou plynout
velké trable. Doporučujeme elektrické paralyzéry UZI, jsou kvalitní a výkonné. Cena začíná
na cca 1 000 Kč.
Teleskopický obušek – Obušek by měl být
kalený a teleskopický s ergonomicky a protiskluzově řešenou rukojetí. Doporučujeme základní výcvik (třeba i podle videí na internetu)

a neútočit na hlavu, stejný důvod jako s paralyzérem a slabým srdcem. Cena začíná kolem 700 Kč.
Plynová pistole – Prodávají se od 18 let.
V případě obrany Vám mohou plynovky zachránit život. Extrémně silný třesk a dráždivá
účinná látka je účinná kombinace na zahnání
útočníka. Nevýhodou je to, že útočník může být
ozbrojen pravou pistolí a může předpokládat,
že vy jste vytáhli také pravou. Dále asi rozvádět tuto situaci nemusíme. Cena začíná kolem
1 5500
00 Kč.
Nůž – Jistě se Vám menší
nůž do tašky
vvystřelovací
vy
vys
y
či ka
kabbelky vejde a má
be
mnoho
způsobů
vyuzp
způ
p
žití. I pro sebeobranu
se dá dobře použít, zejména pro odrazení útočníka
od toho aby vůbec nějaký útok začal. Jste ozbrojeni a nebojíte se zbraň použít
uží –
nejste dobrá kořist. Cena od 200 Kč.
Střelná zbraň – Zde již zvažte obezřetněji,
zda chcete získat zbrojní pas a investovat několik tisíc do střelné zbraně. Celkové náklady na
zbrojní pas a zakoupení základní malé střelné
zbraně jsou cca 10 000 Kč.
V případě ohrožení se nebojte improvizovat. Když už jste neozbrojeni tak můžete použít např. svazek klíčů jako obranný prostředek.
Vždy buďte ostražití a snažte se nebezpečnou
situaci předvídat a předcházet jí. Nechoďte nebezpečným parkem či kriminalitou prolezlým
gethem atd. Když už musíte, tak mějte legálně
drženou zbraň tam, odkud jí můžete rychle použít. Posilujte, učte se bojová umění. Snažte se
být co nejméně lákavou kořistí.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD

Očkovat či neočkovat?
Více otázek než odpovědí.

Není naším cílem přesvědčovat kohokoli
o tom, zda má nebo nemá sebe či své dítě nechat nebo nenechat očkovat. Jde pouze o krátké zamyšlení nad tématem a shrnutí základních
informací, s poukazem na některé zdroje k dalšímu studiu.
V ČR máme několik typů základního očkování, a to pravidelné, zvláštní, při úrazech,
mimořádné a na žádost. Nejčastějším typem
očkování, se kterým se setká každý obyvatel,
je očkování pravidelné, dané očkovacím kalendářem dle vyhl. Č. 299/2010 Sb. (k dispozici např. na stránkách Státního zdravotního ústavu).
Dle tohoto kalendáře se
očkuje povinně proti záškrtu (difterii), tetanu, dávivému kašli (pertuse), invazivnímu onemocnění vyvolanému Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně (poliomyelitida)
a virové hepatitidě B, proti spalničkám (morbili), zarděnkám (rubella) a příušnicím (parotitida). Všechny tyto nemoci se ve vyspělých zemích téměř nevyskytují, zejména vlivem celkového zlepšení
životních podmínek jako je dostatečná výživa,
dobré hygienické podmínky, teplé a suché bydlení, ale patrně i tím, že jsme již byli dostatečně
proočkovaní. Některé studie přesto uvádějí, že
již v době, kdy se začalo s očkováním, byly tyto nemoci na ústupu, navíc v dnešní době antibiotik umíme již tyto nemoci léčit (jako poněkud problematičtější vidím pouze léčbu tetanu
a obrny, kde sice umíme zaléčit, ale pokud léčba není zahájena včas, může mít postižený do-

životní následky).
Velmi důležitou otázkou je, zda jsou současné vakcíny bezpečné a nenadělají více škody než užitku. Farmaceutické koncerny tvrdí,
že jejich vakcíny jsou naprosto bezpečné, jejich studie však nejsou veřejné, proto je spotřebitel odkázaný pouze na jejich „čestné slovo“. Naopak máme několik nezávislých studií,
zejména z Velké Británie, Německa a USA, které spojují některé vakcíny se vznikem a rozvojem mozkových chorob jako je autismus, Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba, a to

vzhledem k obsahu toxického hliníku a rtuti. Dále jsou také známy případy, kdy vlivem vpravení živých virů do těla dětí došlo k zápalu mozkových blan s doživotními následky. Probíhající
německá studie Freedom Health Aliance sleduje poměry nemocnosti očkovaných a neočkovaných dětí. U vakcinovaných dětí byla prokázána větší tendence k rozvoji neuro-dermatitidy, migrény, chronické bronchitidy, hyperaktivity, senné rýmy a onemocnění štítné žlázy.
(Pokračování na str. V)

Egypt a Indie (Co mají tyto země společného?)

V posledních týdnech v obou těchto zemích byly zavražděny české ženy. Hlavní podezřelí jsou jejich čeští partneři. Přijde Vám to jako uvěřitelné verze? V těchto zemích je morálka
a civilizovanost na bodu mrazu. Tamější muži,
přistupují k ženám jako k majetku, ženu znásilní či surově zabijí mnohem snadněji než Evropan. Otrávená žena v Egyptě i ubodaná v Indii
dle našeho názoru nejsou obětmi jejich českých
partnerů. Policie v těchto zaostalých lokalitách
je známa svojí laxností a zkorumpovaností. Policejní postup při vyšetřování egyptské otravy
Moniky Kramné a její dcery Klárky: Vůbec nezajistila místo činu, pár hodin po zátahu policie
již uklízečka vesele uklízela (ničila stopy). Den

po smrti českých turistek, již dokonce na tento
pokoj byla nastěhována jiná rodina! Oblečení po zesnulých daroval pozůstalý (podezřelý otec
a manžel) personálu, sám se divil, proč policie jejich osobní věci nezabavila k detailnímu prozkoumání. Ani podezřelý nebyl
patřičně uvazebněn, jen se přestěhoval do jiného pokoje a bylo
mu doporučeno hotel neopouštět. Přední čeští toxikologové
tvrdí, že v Egyptě nejsou toxikologické laboratoře na takové úrovni, aby něco zásadního

dokázali odhalit. Sečteno a podtrženo: Policie

v Egyptě a Indii nemá schopnosti, prostředky,
postupy ani chuť k odhalení pravých vrahů. Proto udělá to nejjednodušší a obviní naše české
muže, krom jednoduchosti a rychlosti uzavření případu je to také kvůli tomu, aby ještě více
neupozornili na zvěrstva, co se tam dějí každý
den. Již tak tam mají dost nepokojů a demonstrací , není v jejich zájmu tam mít ještě větší
odpor civilizované části obyvatelstva.
Do těchto lokalit je lepší pokud možno vůbec nejezdit, co se týče ostatních míst pro mezinárodní turistiku, vždy dobře zvažte míru nebezpečí, které Vás tam může čekat.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD
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Předváděcí akce – Past na seniory

„Jestli tu deku nekoupíš, umřou ti vnoučata, krávo.“
Po dlouhé době má dokument ozvěnu od
české veřejnosti. Šmejdi, dokumentární film Sil-

vie Dymákové ukázal prostředí, o kterém si řada
lidí myslela, že neexistuje. Ukázal praktiky připomínající americké náboženské sekty. Za symbolickou částku, často do 100 korun, důchodcům

slibují výlet spojený s předváděcí akcí. Záměrně
uvádíme důchodci. Mladí lidé se tam nedostanou. Mají „příliš“ zdravý úsudek a nejde je tak
snadno zlomit. Tady se jedná o reálné ohrožení zdraví lidí, kteří se těchto akcí zúčastní. Ponižování, urážení. Metoda cukru a biče. Pokud
se vzepřete, prodejci vyvolají pocit studu, před
davem vás označí za zloděje a „vyžírku“. Používají propracované psychologické metody, jak
starým lidem zlomit vůli objektivně rozhodovat.
Staří lidé často utratí desítky tisíc, bez dokladu
o nákupu. Nemají-li peníze u sebe, odvezou je
na poštu nebo k bankomatům. Vezmou jim občanky, peníze, důstojnost. Navíc si informace
vyměňují firmy mezi sebou, kvůli databázi o zlomitelných seniorech. Stranou pak ponechme
prokazatelné klamání lidí o kvalitě nabízených
výrobků, jíž ani zdaleka neodpovídá jejich cena.
Proč ale jezdí senioři na tyto akce, často
i opakovaně? Odborníci se přiklání k názoru, že
se jedná o nový druh psychické závislosti, podobný hře na automatech. Z právního hlediska
nemají smlouvy uzavřené za takových podmínek žádnou právní platnost.

Jak se můžeme aktivně „šmejdům“ postavit? V žádném případě nenechávejme naše prarodiče či rodiče dlouho bez návštěvy, snažit se
jim v rámci možností zajistit činnost ve volném
čase. A hlavně jim vysvětlit co se na těchto akcích skutečně děje. Zvýšit jejich ostražitost.
DSSS chce jednoznačně zakázat předváděcí akce bez státního úředníka dohlížejícího
na dodržování pravidel. Zcela zakázat podomní prodej. Členové Dělnické mládeže už začali s akcemi na upozornění starších spoluobčanů. DSSS i DM aktivně hájí občanský postoj,
nahlašuje na Českou obchodní inspekci místa
konání podobných akcí. Nenechme šmejdy vydechnout, tvrdě a bez lítosti po nich jděme všemi dostupnými prostředky, které nám právo nabízí. Bohužel, už mají naplánovanou novou taktiku, vozit klienty do zahraničí, kam na ně česká
jurisdikce nemůže. Dnes se předpokládá, že je
přes 500 firem založených na těchto praktikách.
Já osobně smekám před odvahou režisérky, že
na vlastní kůži tohle podstoupila a přejeme jí
hodně úspěchů v další práci.
Martin Duška, redaktor PD

Očkovat či neočkovat? Více otázek než odpovědí.
(Dokončení ze str. IV)
Existuje také nemálo případů, když se vakcinované děti nakazily černým kašlem, záškrtem nebo obrnou. V některých latinsko-amerických zemích nebyly ženy po aplikaci vakcín
schopny donosit plod a každé jejich těhotenství
skončilo potratem.
Běžně dostupné vakcíny neobsahují jen
baktérie a viry, ale řadu dalších přídavných lá-

tek, které mohou vytvořit z vakcíny „jedovatý koktejl“. Jsou to zejména konzervační látky
(Thiomersal obsahuje rtuť, Natriumthimerfonat
obsahuje také rtuť, 2-Phenoxyethanol), pomocné látky (rozpouštědla, pufry, fosfáty, karbonáty, stabilizátory), emulgátory, antibiotika, formaldehyd, sulfát hliníku atd. Už tohle zní docela
děsivě. Rtuť způsobuje poruchy učení a koncentrace, hyperaktivitu a autismus. Koneckon-

Členové DM
Praha pomáhali
s distribucí
Pražského dělníku
a Hlasu mládeže

ců farmaceutické firmy již v soudních sporech
zaplatily nemalý peníz na odškodném rodinám
dětí, u nichž došlo k rozvoji autismu po aplikaci vakcíny (nejnovější případ v Itálii, kdy ministerstvo zdravotnictví vyplatilo rodičům Valentina Boccy 112.000 EUR). V USA je okolo 5000
rodin, kde došlo k u dětí k rozvoji autismu po
aplikaci vakcíny MMR, některé z nich také vysoudili odškodné. Zdevastovaný dětský život
se ale zaplatit nedá.
Druhou stranou mince je fakt, že nevíme,
co se stane, pokud plošně očkovat přestaneme. Vzhledem k tomu, že žijeme v globalizovaném světě, a přicházejí k nám imigranti, zejména z asijských zemí a Afriky, kteří vzhledem
ke špatným hygienickým a výživovým podmínkám jsou potencionálními přenašeči infekčních

Zachraňme
historický dům na
Václavském náměstí

Ministryně kultury v demisi Alena Hanáková (TOP 09) rozhodla, že dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice nebude památkově chráněn. Na rozloučenou se rozhodla
pravděpodobně od lobbistů vzít tučnou odměnu za tento neuvážený verdikt a i přes nevoli
odborníků bude tato budova nejspíše zbourána
a nahrazena jinou, která pravděpodobně silně

Členové DM Praha v čele s jednatelem Miloslavem Wolfem, DiS. 17. 5. 2013 odpoledne
rozdávali kolemjdoucím aktuální číslo Pražskéhodělníku vydávaného KO DSSS Praha a také
Hlas Mládeže. Vybrali si příhodné místo u metra
Kačerov, kde je velký pohyb obyvatelstva. O periodika DSSS a DM byl velký zájem a po 500 výtiscích se jen zaprášilo. Lidé reagovali pozitivně. Někteří čtenáři, se po chvíli co zjistili, o co se
jedná, vrátili ještě pro pár výtisků pro své známé. Přímé distribuce novin se zúčastnili také Jiří Petřivalský předseda KO DSSS Praha a Martin
Duška člen DSSS a DM.
Tiskový odbor DM Praha

chorob. Nepředpokládáme, že by se tu měly
vyskytnout nějaké epidemie, neboť např. v některých rozvojových zemích se rozšířila epidemie cholery, která vyspělé země vůbec nezasáhla, byť očkovaní nejsme.
Mám-li vyjádřit svůj názor, jsem proti tomu, aby očkování bylo povinné a odmítání bylo
sankcionované státem. V dnešní době existuje
mnoho informačních zdrojů, na základě kterých
se může každý jedinec rozhodnout, zda vakcinaci podstoupit nebo nepodstoupit. Domnívám
se, že správná životospráva, při které se rozvine
zdravý imunitní systém, nás ochrání lépe, než
chemické koktejly s vedlejšími účinky. Volba je
ale na každém z nás.
Mgr. Štěpánka Fotrová
vedoucí redaktorka PD

naruší současné prostředí tohoto úseku Václaváku. Proti bourání významného domu demonstrovaly stovky obyvatel města Prahy včetně
členů KO DSSS Praha. Zatím je nevole odborníků i řadových obyvatel přehlížena. Nesmíme
polevit v kritice tohoto kroku a musíme se snažit docílit záchrany této památky.
Miloslav Wolf, DiS., šéfredaktor PD
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Rozhovor s předsedou DSSS
Mgr. Tomášem Vandasem

PD Vážený pane předsedo co říkáte na
poslední průzkumy volebních preferencí, které
DSSS přisoudily 2,2% – 2,8%?
Je to určitý signál, že pro stále větší část veřejnosti začíná být Dělnická strana důvěryhodnou
alternativou vůči zkorumpovaným parlamentním
stranám, které tuto zemi zdevastovaly a rozkradly.
Nicméně pořád jsou to jen preference a konečné
výsledky určí lidé až vhozením do volební urny.
Nesmíme být tedy uchlácholeni pocitem spokojenosti, ale i nadále trpělivě a odhodlaně pracovat.
PD Na jihu a severu Čech propukají velké rasové nepokoje. Kdyby DSSS byla v parlamentu, jaké nápravné kroky by podnikla, aby lidé neměli důvod bát se Cikánů?
Já bych neřekl, že jde o rasové nepokoje.
Jde o vyjádření obrovské frustrace lidí, že zde
existuje zvýhodňovaná menšina, v tomto případě cikánská, kterou stát doslova za posledních
dvacet let rozmazlil tak, že její příslušníci si myslí, že jsou nedotknutelní a jakýkoliv kritický názor
na jejich chování a jednání označují za rasismus.
Tady vůbec nejde o příslušnost k té či oné menšině či většině. Tady jde o rovný přístup ke všem
občanům bez rozdílu barvy pleti. A to zde chybí.
K vaší hypotéze, co by bylo, pokud by byla
Dělnická strana v parlamentu, mohu jen odpovědět, že bychom prosazovali a navrhovali takové
zákony, které by stabilizovaly bezpečnostní situaci v krizových regionech, tedy posílení policejních hlídek, a to i za přítomnosti armády. Pokud
lidé mají strach vycházet do ulic svých měst a obcí, je to selhání státu. A od toho je potřeba začít.
PD Jak hodnotíte policejní zátah vůči některým členům ODS?
Já bych v tomto případě vůbec nezmiňoval
příslušnost k jakékoliv politické straně. Jde přeci
pouze o dodržování zákonů této země a je úplně
jedno, kdo je v jaké straně či hnutí. Na hodnocení

té monstrózní policejní akce, která vedla k pádu
vlády, si budeme muset ještě počkat, ale už nyní
to vypadá, že se to mění ve frašku. Je však zajímavé, že se nyní ozývá pan Nečas s kritikou, že
jde o politické procesy. Proč toto neříkal před le-

kými korytáři v pravém smyslu slova, protože jen
hledají posty a výnosné prebendy. Dělnická strana říká otevřeně, že jediným řešením současné
politické krize musí být předčasné volby a znovu rozdání karet. Bývalá vládní koalice se totál-

ty, když došlo k rozpuštění Dělnické strany? Proč
mlčel, když byli drženi ve vazbě lidé za vylepování
samolepek? Najednou práci policie a justice kritizuje. Je to pokrytecké jednání.
PD V posledních týdnech je horké téma:
„Nová úřednická vláda“. Jak moc je ve Vašich
očích kompetentní?
Je jednoznačné, že tuto vládu nikdo nevolil
a její složení neodráží výsledky parlamentních voleb. Navíc, pánové jako Fischer, Pecina jsou typic-

ně zdiskreditovala a současná vláda nemá žádný
mandát vládnout.
PD Souhlasíte s tím, aby si homosexuálové mohli osvojovat děti?
Zcela jednoznačně ne. Je to pořád dokola.
Před několika lety, když se schválilo tzv. registrované partnerství, homosexuální lobby říkala, že
osvojení dětí ne, že to je jejich poslední požadavek. Uběhlo několik let, a vše je jinak. Odmítám
prznění naší společnosti a instalaci rodiny typu
tatínek Josef a maminka Karel.
PD Češi a vlastenectví. Vy jste významná ikona českých vlastenců. Nepřijde Vám, že
v posledních desetiletích se z vlastenectví stalo
téměř sprosté slovo?
Být dnes vlastencem neboli nacionalistou,
to vyžaduje kus osobní odvahy. Protože pokud
si takovou cestu zvolíte, musíte počítat s tím, že
bude terčem urážek, posměchu, skandalizování,
hrozí vám trestní stíhání a odsouzení. I mě toto
potkalo. Ale zase na druhou stranu vás to vnitřně
posílí a stále si říkáte, že přeci stojí za tuto zemi

Černá Kronika

Údaje ze statistického úřadu či jiných úřadů:
3 % populace v ČR tvoří Romové, žije jich
zde cca 250-300.000
25 % z celkového počtu Romů žije v Severních
Čechách
21 % z celkového počtu Romů žije na Severní
Moravě
47 % bytů obývaných Romy není vybaveno
ani splachovacím WC, 40 m2 bytové
plochy obývá v průměru 6,9 Romů
30 % manželství v některých romských
skupinách uzavírají příbuzní
6 % romských žen poprvé rodí mezi 14 a 16
lety
19 % romských žen poprvé rodí v 16 letech,
až 4 interrupce v průměru připadají na
jednu romku
60 % dětí umístěných v dětských domovech
je romské národnosti
51 % romských dětí se učí ve zvláštních
školách
22 % romských dětí propadá v 1. třídě
25 % romských dětí ve věku 6-7 let je v pásmu
verbální debility
56 % Romů nemá ani základní vzdělání

32,7 % Romů má základní vzdělání
8 % Romů se vyučí v oboru
2,5 % Romů má středoškolské vzdělání
0,8 % Romů má vysokoškolské vzdělání
85 % Romů je nezaměstnaných
60 % Romů je nezaměstnaných déle než 3 roky
30 % dospělých Romů se živí nelegálním
způsobem
60 % dospělých vězňů ve věznicích jsou
osoby romské národnosti
75 % se Romové podílí na kriminalitě
(v některých lokalitách dosahuje až 95 %
= kapesní krádeže)
30 % pouličních prostitutek má romskou
národnost
25 % pouličních romských prostitutek má za
pasáka svého příbuzného.
Růst romské populace:
rok 1945 – 10 000 Romů
rok 1959 – 20 000 Romů
rok 1973 – 40 000 Romů
rok 1987 – 80 000 Romů
rok 2001 – 160 000 Romů
rok 2015 – 320 000 Romů

bojovat, postavit se té zkorumpované mafii, která tu dnes vládne. To, že jsou dnes nacionalisté
haněni, to je i důsledek médiokracie, v které dnes
bohužel žijeme.
PD EU na nás stále více tlačí, abychom
zavedli euro a různá diktátorská nařízení, které nám berou poslední kousky autenticity. Co si
o tom myslíte?
Že jde o postupné utahování šroubů a Evropská unie se vydala cestou k naprostému ovládnutí svých členských zemí, které směřuje k jednotnému evropskému státu. Vždyť už dnes jsou
vlastně národní vlády v podřízeném postavení vůči Bruselu a musí přijímat různá nesmyslná nařízení či vyhlášky, které mi někdy připadají, jakoby
se někdo zbláznil. Jediným možným řešením, jak
tento totalitní projekt zastavit, je nástup nové vlny nacionalismu, který vrátí Evropu ke zdravým
kořenům a osvědčeným pořádkům.
PD V posledních dnech se objevila informace, že vznikne česko-romská vlajka, dokonce
se již hlasuje o jejím vzhledu. Evidujete, kdo za
tím vlastně stojí a zda je psychicky v pořádku?
Dělnická strana vlastně jako jediná upozornila na hanobení státní vlajky jakýmsi cikánským
symbolem, což je ještě navíc prezentováno jako
umělecká výstava. Podle mě je ten autor, slovenský občan, člověk, který se chce svézt na dnešní
módní vlně, tedy neustálé hlásání toho, jak jsou
u nás menšiny utiskovány, zejména cikánská, a jak
špatná a zlá většinová společnost nechápe jejich
mentalitu. Znovu opakuji, musí existovat rovnost
před zákonem bez ohledu barvy pleti. Nic více,
nic méně.
PD Jak se prodává Vaše životopisná kniha Od republikánů k Dělnické straně a kde se dá
případně zakoupit?
Myslím si, že prodejnost je velmi slušná. Náklad byl vysoký, takže případní zájemci mají ještě
šanci a najdou kontakt na objednání na webových
stránkách DSSS či přes stranický e-mail.
PD Je něco, co byste chtěl vzkázat našim čtenářům?
Především děkuji všem za podporu, kterou
mi naši členové a sympatizanti vyjadřují. Jsem
rád, že jdeme společnou cestou za obnovu práva,
demokracie a spravedlnosti v naší zemi. A i když
to není cesta lehká, stojí to zato. Jde jen o to věřit v sebe a v náš cíl, který má smysl.
Miloslav Wolf, DiS.
šéfredaktor PD
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