8000 Kè, minimální mzda nebo genocida pracujících?

Kdy v dnení dobì ukonèíte odborné uèilitì, èi jste ze
zamìstnání proputìni a chcete si najít práci novou, tak se na
pracovním úøadì dozvíte, e nabídky jsou velmi lukrativní a to
pøedevím pokud jste klasický dìlník s výuèním listem a k tomu
nemáte øidièák, nebo volíte radìji dojídìní veøejnou dopravou.
Nabídky zamìstnání za 8000 Kè, 8200 Kè, v lepím pøípadì 8500
Kè jsou dnes v meních mìstech, pøedevím v pohranièních
oblastech na denním poøádku.
Firmy a to ve vìtím pøípadì nadnárodní montovny vyloenì
vyuívají minimální mzdu, která se za posledních est let zdvihla
pouze o pìt korun, zatím co zdraování a zvyování daní probíhá
neustále!
Vezmeme-li si pracujícího èlovìka, který ije sám napøíklad
v Náchodì èi Trutnovì a jeho mzda je 8000 Kè mìsíènì hrubého,
tak za nájem a energie vydá v lepím pøípadì 5000 Kè, v pøípadì,
e bydlí v lokalitì hojnì obývané nepøizpùsobivými, tak se mu nájem
sníí o tisícovku, ale to nic nemìní na tom, e mu bude ze mzdy
jetì streno 880 Kè a tudí mu zbývá 2120 Kè, ze kterých musí
vyít, nebo spíe pøeít dalí mìsíc, aby se toto pøeívání mohlo
protáhnout o dalí mìsíc.
Zùstatek 2120 Kè, který mu zbývá na stravu a oacení,
nepoèítáme na náklady na rùzné poplatky, pøípadné jízdné v nutnosti
dojídìní a spoustu dalích.
Co má pak takovýto èlovìk ze ivota? Naè je tu údajná demokracie, která je zaruèena jen nìkterým, naè je tu monost jezdit do
zahranièí, kdy na to nejsou peníze? Z takového èlovìka se pak
stává pouze ivý robot, který si nemùe nic koupit, pokud si na to
nepùjèí od nìjaké lichváøské spoleènosti èi banky, aby je pak dlouhé
roky sponzoroval.
Na jedné stranì máme spousty takovýchto lidí a na stranì druhé
je skupina vládnoucích parazitù, jejich pøisluhovaèù a kamarádíèkù,
kteøí národ soustavnì okrádají, berou stotisícové platy, obèanùm
se pouze vysmívají a soustavnì lou.
Existuje jediné øeení, jediná cesta z tohoto zla a tou je Dìlnická

strana sociální spravedlnosti, která poaduje sociální spravedlnost.
ádné zamìstnávání zahranièních pracovníkù, kteøí jen sniují mzdy
a zvyují domácí nezamìstnanost. Zamìstnávání tìchto lidí musí
být výraznì zdanìno, aby firmy zamìstnávaly domácí pracovníky
a ne aby si do závodù dováely autobusy plné pracovníkù ze
zahranièí a nai obèané konèili na pracovních úøadech bez práce.
Také ta osmitisícová estiletka u musí skonèit a minimální mzda
musí být navýena alespoò na 12 000 Kè mìsíènì, nebo za poctivou
práci si zamìstnanec zaslouí odmìnu a ne ubohou almunu, která
staèí sotva na pøeití.
V neposlední øadì musí vládnoucí sebranka zaplatit za ve, co
zde napáchala a znièila, musejí být souzeni a jejich tuèná bankovní
konta a majetky musí být soudnì zabaveny a pouity na napravení
kod, které zde za dvaadvacet let pustoení napáchali.
Volba je u jen na Vás na obèanech, kteøí v den voleb rezignovanì
sedíte doma a myslíte si, e jeden hlas nic nezmìní. Kadý hlas pro
Dìlnickou stranu sociální spravedlnosti je hlasem pro svobodu,
práci a sociální spravedlnost.
Jaroslav Drtina
Pøedseda KR DSSS KHK, èlen Republikového snìmu DSSS

Bude z naí zemì opravdová skládka?

Díky novému návrhu z dílny elitního
tvùrce tunelù Kalouska a jeho squadry se
moná nae lesy, okolí silnic èi zapadlá
místa zmìní v èerné skládky. Chystá toti
se svojí vládnoucí sebrankou zdraení
odvozu komunálního odpadu a to a o dvì
stì procent!
Jaký bude mít toto zdraení efekt?
Nìkomu se znova zvednou náklady a bude
dál mlèet, v duchu si zakleje èi bude nadávat
v hospodì u piva a opìt pùjde s davem
a pøizpùsobí se, co je typické ovèanské
øeení.
Dalí lidé to vyøeí tak, e si nechají zruit
trvalý pobyt a budou vedeni jako papíroví
bezdomovci, díky èemu bude za svoz
komunálního odpadu platit pouze jeden èlen
domácnosti namísto tøeba tøí, a náklady tak
zùstanou stejné. Toto øeení je asi
nejrozumnìjí.

Ovem jsou i tací, kteøí to zøejmì budou
øeit tak, e si nechají svoz na nejmení
monou frekvenci, díky èemu nebudou
platit tolik, a odpadky, které se do popelnice
za mìsíc nevejdou, vyvezou na nìjakou
èernou skládku, vyhodí do veøejných koù
nebo si najdou jiné vhodné místo, jako
tøeba les.
Výraznì se tedy díky Kalouskovým
úsporným nápadùm a reformám zvýí
poèet èerných skládek, protoe u nyní
mnoho lidí øeí odvoz odpadu, tak jak jej
øeí... O patnosti tohoto zpùsobu øeení
není pochyb, avak plánované zdraení jen
pøilije dalí olej do ohnì a poèet odpadu
v pøírodì nám to jen zdvihne.
Moná se pan Kalousek a jeho kumpáni
doèkají èerné skládky na svém pozemku
nebo v blízkosti svých bytù, co bych jim ze
srdce pøál.

Opravdu je u nejvyí èas, aby tato
zloèinná vláda padla a následnì byla
postavena pøed lidový soud, který by
exponentùm tohoto reimu zkonfiskoval
vekerý majetek, vèetnì tuèných zahranièních kont, který pochází z rozkradeného
státního majetku. Zøejmì by se rázem sníil
státní dluh o výraznou èástku.
Redakce

Parazité ze Strakovy akademie opìt útoèí na dùchodce

Skupinì pochybných individuí, je sedí ve Strakovì akademii
za statisícové platy, u zøejmì nestaèí hromada zloèinných reforem,
které doposud pøipravila a podle klasického chování naich politikù
- kdo má hodnì, ten chce jetì více a nikdy nebude mít dost pøipravuje dalí oebraèování obèanù.
Po plánovaném zavedení jakýchsi kreditek, díky kterým budou
dùchodci sponzorovat banky, a ruení dùchodcovského jízdného,
které je zavedeno odnepamìti, se opìt stávají terèem senioøi
a tentokrát opravdu nechutným zpùsobem.
Dle návrhu poslední vládní reformy se jim bude sahat na
dùchody, a jak jinak, ne smìrem dolù, tedy alespoò tìm, ji má
bìné platy. Lidé, kteøí dostávají 14 tisíc korun hrubého, co je
dnes lepí prùmìr dìlnického platu, budou mít dùchod sníen
zhruba o stokorunu. Je to tedy pøesný opak, ne by mìlo být.
Místo aby se v dnení dobì ubralo spíe tìm, kteøí mají
nadstandardní pøíjem a sníení jim tolik neublíí, vezme se tìm, co
vydìlávají ménì a díky souèasným smìným dùchodùm jsou
prakticky na hranici bídy! Ovem ti, kdo mají více, ti si polepí a
o ètyøi tisíce korun
Co je to tedy za sociální spravedlnost? To má být odmìna nebo
spíe trest pro lidi, kteøí se iví rukama a po ivotì plném tìké
práce ji nemohou dál pracovat? Díky takovým nesmyslným

vládním návrhùm se jen zvyují sociální propast a bída, ve které
mnozí dnení dùchodci pøeívají.
Jediná monost, jak toto zlo, je se tu v dnení dobì íøí, zastavit,
je Dìlnická strana sociální spravedlnosti a poslední výsledky DSSS
jsou jasným signálem, e se lidé pomalu probírají z politické
rezignace a naí vlasti zaèíná svítat na lepí èasy. Jaroslav Drtina
Pøedseda KR DSSS KHK, èlen Republikového snìmu DSSS

Evropa hodlá znièit tradièní rodinu a sexuální identitu

Tradièní slova
otec a matka budou v Británii nahrazena oficiálními výrazy rodiè 1 a rodiè
2. Tyto výrazy budou
pouívány v oficiálních dokumentech. Úøady rozhodli uèinit
tento politicky korektní krok proto, aby
vyhovìli párùm stejného pohlaví. Experti
jsou si vak jisti, e tato záleitost není vìcí
poadavkù jistých sociálních skupin. Toto
rozhodnutí je dalím krokem ke znièení
tradièní rodiny. Rodina je nìèím mnohem

víc, ne jen manelským svazkem dvou lidí.
Hnutí za ochranu práv sexuálních menin
se pokouí podkopat tradièní nebo pøirozenou rodinu. Chtìjí to rozíøit za rámec
veøejných hodnot. A co je dùleitìjí, chtìjí
oddìlit proces rozmnoování a péèe o dìti
od sòatku a rodiny. Podle nich jsou rodièe
a dìti dvì rùzné vìci, které musí existovat
oddìlenì. Zpochybòují zvlátní roli rodièù
pøi výchovì dìtí. Dnení spoleènost napíná
vechny své nicotné síly k tomu, aby se v ní
nikdo necítil uraen nebo nìjak znevýhodnìn ale nedochází ji, e se tím sama uráí
a znevýhodòuje. Australský nejvyí soud

rozhodl, e osoba muského nebo enského
pohlaví u neplatí podle pøírodního vzhledu
ale podle toho, jak se cítí. Tak e budou eny
s pánským pøirozením a naopak. Samozøejmì se tohoto rozhodnutí chytnou vechny
ostatní státy, nebo je to stejnì plán jedné
svìtové vlády prosazován dneními spojenými Národy. Jak to bude, kdy ena mu
znásilní mue enu nebo pøed veøejnými
záchodky? Vypadá to, e zdraví lidé jsou
zavíráni do blázince a blázni volnì pobíhají
po ulicích.
Vladimír Jirásek
Pøedseda MO DSSS Pardubice

Kdo pomùe obèanùm Moravské Tøebové?
Dne 29. 10. 2011 zástupci MO DSSS
Polièsko pøijeli do Moravské Tøebové, aby
se na vlastní oèi pøesvìdèili o patné
bezpeènostní situaci ve mìstì, na ni nás
upozornilo nìkolik obèanù tohoto mìsta.
Naím zámìrem bylo rozdat dotazník kolem
jdoucím obyvatelùm a zároveò této pøíleitosti vyuít k rozdání propagaèních
materiálù DSSS. Ji nìkolik minut po naem
pøíjezdu se kolem naí skupiny zaèali
seskupovat místní problémoví obèané
a bìhem deseti minut jich mohlo být
pøiblinì tøicet. Natìstí se omezili pouze
na verbální napadání. Na druhou stranu to
vak dobøe ilustrovalo atmosféru panující
mezi obyvateli Moravské Tøebové. Dobrá
polovina z dotázaných se ze strachu odmítla
vyjádøit k poloeným otázkám, vìtinou se
slovy, e s tím stejnì nikdo nic neudìlá. I tak
výsledky prùzkumu hovoøí za ve. 100%
dotázaných si myslí, e Romové jsou zvý-

I tak vak mùeme celou akci hodnotit
kladnì, nebo jsme rozdali více ne 200 ks
letákù a výtiskù novin. Na závìr musíme
vyslovit solidaritu s obyvateli tohoto mìsta
a slíbit, e udìláme ve co je v naich silách,
aby se patnou bezpeènostní situací v Moravské Tøebové zaèala zabývat odpovìdná
místa.
Stanislav Hajský
pøedseda MO DSSS Polièsko

hodòováni a plných 20% se osobnì setkalo
s kriminalitou z jejich strany. V rozhovorech
se zmiòovali o èastých konfliktech a krádeích, které nemá zájem nikdo øeit. Navíc
dle jejich názoru jde místním nepøizpùsobivým na ruku i sám pan starosta. Po
tøiceti minutách jsme akci radìji ukonèili.

Vzhledem k tomu, e starosta Moravské
Tøebové nijak nereagoval na ná dopis, ve
kterém ho informujeme o patné bezpeènostní situaci (kterou potvrdil i výe
zmínìný prùzkum) a ádáme o její øeení,
budeme nuceni pøistoupit k dalím krokùm,
o které nás ádali zoufalí obèané tohoto
mìsta.
David Slavík

pøedseda KR DSSS PCE,
èlen Republikového snìmu DSSS

Janèurizace eleznice ano, nebo ne?

Jsou tomu necelé tøi mìsíce, co zaèal podnikatel Janèura vedle
svých lutých autobusù provozovat i vlaky. Okamitì se zvedla
mediální vlna podpory tohoto projektu a vude kolovaly fotografie
nablýskaných vlakových souprav, které nemají zpodìní. Regiojet
je mimochodem sestaven z rakouských vozù 1. vozové tøídy AMZ
a AMPZ, které jsou pøestøíkány na dvojku a natøeny na lutoèerno.
Toto doplòovaly fotografie sleèen a nabídky jídla za jasnì prodìleèné
ceny, aby toho nebylo dost, jetì média nazvala cestující
s jízdenkami ÈD èernými pasaéry.
Nikdo u nenapsal, e Janèurùv Regiojet, zná také zpodìní. Co
je mnohem závanìjí, je fakt, e za tu chvíli se nìkolikrát stalo,
kdy tento vlak projel návìst stùj. Nechci ani domýlet, co by se
pøihodilo, kdyby vjel ve vysoké rychlosti na kolej, kde jede
v protismìru jiný vlak. Dle objektivity naich sdìlovacích prostøedkù, by za to nakonec mohly Èeské dráhy (ÈD). Prozatím mìl
tedy Regiojet obrovské tìstí, e se nìco takového nestalo.
Proè se pan Janèura nezajímá o nìkteré regionální tratì jako
tøeba Viamont, který od drah pøevzal tratì, které ji nevyuívají,
a úspìnì tam provozuje osobní dopravu? Na to si jistì kadý
dokáe odpovìdìt sám...
Lidé i média èasto kritizují Èeské dráhy (ÈD) za zpodìní. Mohou
ovem za to, e nìkdo skoèí pod vlak, nìjaký øidiè automobilu se
nepodívá, nebo ignoruje výstrané znaèení na pøejezdu, èi
v neposlední øadì, nìkdo ukradne mìdìné kabely, za které dostane
ve sbìrných surovinách peníze? Rozhodnì ne. To, e vlaky vìtinou
èekají na pøípoje z èeho se zpodìní dosti èasto øetìzí, vnímáme
naopak pozitivnì, protoe èlovìk pak nìkde nezùstane trèet. Èeské
dráhy i garantují alternativní dopravu do cílové stanice v pøípadì
ztráty posledního pøípoje.

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.

Dalím bodem kritiky je stav vozového parku Èeských drah,
který je v mnoha pøípadech starý desítky let, ovem kdo si to znièil?
Jak to, e se stává a není to ojedinìlá záleitost, e i úplnì nové
vozy jsou zdemolovány výrostky jedoucími ze kol, èi internátù.
Jsou samozøejmì i lidé, ji si tohoto váí, ale naøknout dráhy za to,
e neudrují svùj vozový park, je pøehnané. Napøíklad vozy BMZ se
rakouským vyrovnají. Novì modernizované rychlíkové vozy
s kouøovými skly a novými sedadly jsou na velmi sluné úrovni.
Staré pantografové soupravy nahrazují jednotky City elefant, nebo
vlaky Regionova, které suplují staré kostitøasy øady 810. Otázkou
je, jak dlouho to lidé v tomto stavu nechají.
Na závìr se èastým terèem kritiky stává jízdné. Pravdou je, e
obyèejné jízdné pro lidi, kteøí jedou jednou, dvakrát za rok je vysoké.
Ovem jízdné pro studenty do 26 let i pro dùchodce, èi dritele IN
karet zase tak hrozné není. Je jen potøeba znát slevové karty jako je
tøeba IN25, IN50, IN100 a IN senior, na které je po vlacích a nádraích
spousta poutaèù a poøizovací cena tìchto karet vzhledem k jejich
monostem není nijak pøehnaná. Musíme také poèítat, e opravy
a modernizaci tratí, platí dráhy nikoliv Janèura a logicky na to dráhy
musí nìkde vydìlat peníze. Za pouití dálnice se také musejí kupovat
dálnièní známky. Napøíklad kdy si vezmete trasu Ostrava - Praha,
tak Regiojet je lacinìjí vùèi obyèejnému jízdnému, ovem pokud
se pouije alespoò karta IN25 jsou ceny velmi podobné a pøi pouití
karty IN50 jsou dráhy u jasnì lacinìjí.
Pokud bude Janèurizace drah pokraèovat, mùe se stát, e
v cestování vlakem budou provázet neuvìøitelné zmatky, kdy se
dùchodci èi lidé, kteøí se v cestování nevyznají, budou tìko
identifikovat vlaky, kterými jet mohou a kterými ne. Cesta napøíklad
z Plznì do Pardubic, pokud se cestující netrefí do správného spoje
a bude mít lístek ÈD, hrozí mu pokuta a to samé obrácenì. Na tak
malou zemi jakou je ÈR naprosto staèí jeden eleznièní dopravce,
který nevyuívané tratì pøenechá dopravci menímu.
Jaroslav Drtina
Pøedseda KR DSSS KHK, èlen republikového snìmu DSSS

Almuna 8000 Kè hrubého na mìsíc  2006 a?
Vládní genocida míøená na podprùmìrnì vydìlávající
zamìstnance pokraèuje! Minimální mzda se opìt nezvýí
a zùstane na hranici, která se ji est set nezvedla ani
o korunu a vypadá to, e se hned tak hýbat nebude, dokud
zùstanou u vlády zkorumpovaní parazité, co tam jsou
dnes.
V roce 2006, byla mzda 8000 Kè hrubého srovnatelná
s dnení mzdou cca 12 tisíc a ruku na srdce, kdo tolik
dneska pøedevím v pohranièních okresech má? Drtivá
vìtina lidí sotva pøeívá na minimální, èi výraznì
podprùmìrné mzdì okolo osmi a devíti tisíc korun
mìsíènì. V roce 2006 to jetì lo, byly tu ceny v prùmìru
o 25 - 40% nií, a u se jedná o základní potraviny, kdy
rohlík, nebo houska dnes stojí dvakrát více ne pøed esti
lety, jízdné na veøejnou dopravu, náklady na oacení,
energie a spousta dalích.
Ovem nikdy není tak zle, aby nemohlo být jetì hùø. Neèas
nad Èechami zuøí dál a opìt nás o tomto pøesvìdèuje. Od nového
roku bude draí prakticky ve cca o 10%. Neuniknou tomu
tentokrát ani léky, hygienické potøeby a spousta dalích vìcí, které
tìmto vlnám zdraování doposud nepodléhaly. Rok 2012 bude pro
pracující obèany zøejmì doposud nehorím rokem v historii naí
zemì. Èlovìk, aby ve finanènì zvládl, musí buï krást, pracovat na
èerno, nebo mít hodnì dobré zamìstnání, které je zejména
v pohranièí takøka nemoné sehnat.
Na tuto vládní sedmiletku navazuje spousta dalích problémù,
na které doplácí mnoho domácích podnikatelù malé a støední
úrovnì. Lidem, kterým po zaplacení nákladù na bydlení zbude ze
mzdy pøiblinì 2000 Kè nemùe mít nikdo za zlé, e si jdou koupit
obleèení k asijskému prodejci, který sice prodává produkty

pochybné kvality, ale za mnohdy ménì, ne polovièní cenu. Domácí
výrobci textilu pak zavírají obchody, jeliko nemají zákazníky
a cenovì konkurovat nemohou.
Toto platí i v pøípadì potravin, kdy lidé u nemohou koukat na
kvalitu a kupují párky, které mají s párkem spoleèný pouze název.
Svaèiny v zamìstnání øeí pomocí pochybných èínských polévek
za tøi koruny, nebo nakupují v obøích obchodních øetìzcích nekvalitní
potraviny plné tzv. éèek, aby alespoò trochu pøipomínaly polévkový
pokrm tak, jak je nazýván. Tyto potraviny pouze nièí zdraví èlovìka,
který døíve èi pozdìji skonèí v rukou lékaøe, kde zase platí a platí.
Je u nejvyí èas tuto parazitující tlupu, která nám zde vládne
postavit pøed lidový soud. Nejenom zabavení majetkù, vèetnì
zahranièních kont, ale poslat ji na nucené práce, kde bude krmena
chemicky vyrobenými párky, aby vìdìla co je to pøeívání a utrpení.
Jaroslav Drtina
Pøedseda KR DSSS KHK, èlen Republikového snìmu DSSS
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