Èeká nás nové zvýení kriminality?

Dle nejnovìjích plánù ministerstva spravedlnosti nejspíe ano.
Plánuje toti propustit velkou skupinu vìzòù, aby tak ulevilo
pøeplnìnému vìzeòskému systému. Ten je dlouhodobì pøetíený
a podfinancovaný. Ve vìznicích s celkovou kapacitou 20 272 míst
se toti ji teï tísní 23 108 odsouzených a necelých 5,5 tisíce dalích
èeká, kdy budou moci nastoupit výkon trestu.
Pro úøedníky z ministerstva spravedlnosti je tedy jediná monost
jak problém vyøeit. Chtìjí vyuít § 88 trestního zákona, který
umoòuje podmíneèné proputìní vìznì za vzorné chování ji pøed
polovinou uplynutí trestu. A chtìjí ho vyuít ve skuteènì masovém
mìøítku, nebo jinak by ani nemìlo smysl se nìèím podobným
zabývat. Kolik vìzòù tedy v nejblií dobì opustí zdi kriminálù?
Tisíc? Pìt tisíc? Nebo jetì více? V kombinaci s plánovaným
sníením stavù policie se jedná o takøka dokonalý recept na prudký
nárùst kriminality v ulicích naich mìst. Nejspíe se tak budou
opakovat události ze zaèátku devadesátých let, kdy bývalá moudrá
hlava státu propustila témìø polovinu vech vìzòù, navzdory tomu,
e policie vlivem tehdejích událostí oslabena a zcela bez autority.
Moná, e by bylo vhodné doplnit stávající zákon o V. H. slovy, e
kromì svobody a demokracie se zaslouil té o vzestup kriminality,
desítky mrtvých a rozkradení státu.
Máme se tedy na co tìit. Nebylo by vak vhodnìjí uzákonit
povinnost odsouzených pracovat a tisíce vìzòù (alespoò tìch
v niích hladinách trestu) vyuít ke stavbám nových vìznic? Zabili
bychom tak, jak se øíká, nìkolik much jednou ranou. Za prvé by

státní rozpoèet výraznì uetøil na budování nových nápravných
zaøízení, za druhé by se trestanci pøestali válet celé dny na celách,
co by mohlo zpùsobit pokles kriminality. On je toti velký rozdíl
mezi celodenním odpoèinkem, nebo únavnou døinou v èasto
patných klimatických podmínkách. Tady si asi kadý pøedem
rozmyslí, jestli bude dodrovat zákony nebo ne. A o to jde
pøedevím. Trest má odstraovat, aby se protiprávní jednání
neopakovalo, a má také pùsobit výchovnì, co u mnoha vìzòù,
kteøí po celý ivot nepoznali, co slovo práce znamená, zcela jistì
fungovat bude.
Daniel Sobota

Vandas pøedstavil na tiskové konferenci DÌLNICKÉ NOVINY

Obèané Jihoèeského kraje mají od 3. dubna 2012 jedineènou
pøíleitost seznámit se s názory Dìlnické strany sociální
spravedlnosti (DSSS) prostøednictvím nové tiskoviny Dìlnické
noviny, kterou lze zakoupit na novinových stáncích.
Nový tisk pøedstavil pøedseda DSSS Tomá Vandas v pátek
6. dubna na tiskové konferenci v Táboøe, které se zúèastnilo nìkolik
novináøù, napøíklad i z ÈTK. Bohuel, tato pøelomová informace

byla vekerými médii takticky zamlèena, nebo o aktivitách DSSS
se smí v souèasné pseudodemokracii psát pouze negativnì
a pozitivní reklama je samozøejmì naprosto nepøípustná.
Vydání prvního èísla Dìlnických novin je dalím posunem DSSS
v tom, jak dostat své názory a postoje k souèasnému dìní v Èeské
republice mezi irí veøejnost. Obèané se mohou sami pøesvìdèit,
e nejsme stranou rasistickou ani neonacistickou, jak je veobecnì
livì prezentováno, ale stranou nespokojenou se souèasným dìním
v naí zemi, kde jsou okleována práva zamìstnancù, zamlovány
a zamlèovány podvody novodobých otrokáøù a dochází zde
k nepøípustnému zvýhodòování urèitých skupin obyvatelstva na
úkor zbytku spoleènosti.
Od pøítího èísla budou Dìlnické noviny v Jihoèeském kraji
vycházet dokonce i s pravidelnou pøílohou, která bude mapovat
dìní v daném regionu, a vìøíme, e si najdou svùj okruh ètenáøù,
kteøí se nehodlají spokojit pouze se livým zpravodajstvím
proreimních sdìlovacích prostøedkù, ale mají zájem i o nezkreslené
informace a názory opozièní politické strany. Rovnì také vìøíme,
e se vydávání Dìlnických novin podaøí rozíøit do vech krajù naí
zemì, Ústecký kraj nevyjímaje.
Pøedplatné DÌLNICKÝCH NOVIN
zasílejte na email: iswmedia@seznam.cz
Redakce Dìlnických novin

Lucie légrová k rozsudku mosteckého soudu v kauze vlajky DS
(13. 4. 2012 - zprotìní obaloby èlenù DSSS. Exkluzivní rozhovor s Lucií légrovou)
Mohu zcela upøímnì øíci, e ze vèerejího za dosti nelogické. Také sám dokázal
dne mám skuteènì velmi dobrý pocit. Vím, podotknout, e ná stát vynaloil nemalé
e prùbìh naeho pøípadu není zcela ideální finanèní prostøedky na zaplacení soudního
u jen proto, e bohuel vèerejím dnem znalce Ivo Svobody, který se vùèi obajetì neskonèil. Státní zástupce se toti na lovaným vyjadøuje vulgárnì, co je samomístì odvolal proti osvobozujícímu roz- zøejmì nepøípustné. A ani sám soudce se
sudku, a tak se nyní celá tato absurdní kauza jetì s nièím podobným nesetkal.
Dále správnì zdùraznil, e ozubené kolo
potáhne dále. A nikdo neví, jak dlouho jetì
je dnes bìnì pouíváno bez nìjakých
a pøedevím s jakým koneèným závìrem.
I kdy vìøím, e také dalí soudce
(soudkynì), který(á) nyní tento pøípad
pøevezme v Ústí nad Labem, snad ani
nemùe dospìt k jinému závìru.
A co mì vèera hlavnì potìilo?
Samozøejmì je jasné, e právì ten
zproující rozsudek, a to i pøesto, e
zatím není pravomocný. Ale pøedevím
mì potìilo to, e zdravý rozum
v èeské justici jetì zcela nevymøel.
Musí se tam sice velmi obtínì hledat,
avak nìkteøí soudci si ho udrují.
Take u jen proto, e je to takto
vzácné, si tohoto soudce váím. Je mi
toti jasné, e v dnení dobì nejsou
ani soudci v tak lehké pozici, a pokud
zprostí obvinìní nìjakého tzv. neonacistu, zákazù, tak nelze rozumìt tomu, proè toto
mùe se na nì snést urèitá kritika, jak od konkrétní by mìlo být závadové. Navíc ani
rùzných pseudohumanistù, tak tøeba i od policisté si poøádnì nejsou jisti, zda je logo
nadøízených. Na èem se pak tedy nìkdy DS závadné, a státní zástupce k tomu
odráí rozsudky soudcù, kteøí nemají dosta- potøebuje znalecký posudek, tak jak má tedy
tek odvahy na to, aby jednali objektivnì, ale bìný èlovìk pøijít na to, jestli uvedené logo
jednají spíe tak, aby se zavdìèili médiím smí, èi nesmí pouívat? To zatím asi neví
a mocným. Jako tomu bylo tøeba u háøù nikdo. Jediné vyjádøení k tomuto vydal po
z Vítkova, kde tito dostali opravdu nepøi- rozputìní Dìlnické strany soudce Nejvyího správního soudu Vojtìch imíèek,
mìøenì vysoké tresty.
Pøi vèerejím ètení rozsudku jsem vak a to takové, e logo i název Dìlnické strany
zaila pravý opak. Soudce na mì skuteènì se mùe nadále uívat. Z tohoto jeho
pùsobil jako èlovìk, který chce rozhodovat vyjádøení tedy asi vìtina lidí opravdu
objektivnì a ne úèelovì. Neetøil ani logicky vycházela.
Nyní, dva roky po rozputìní DS, vak
oprávnìnou kritikou vypovídajících policistù, kteøí se nedokázali na vìtinì vìcí jetì není zcela jasno. Zaila jsem mnoho
shodnout. Proto jejich výpovìdi oznaèil demonstrací a mítinkù, kam po rozputìní
za nevìrohodné a v nìkterých pøípadech DS pøilo mnoho úèastníkù s álami,

vlajkami, èepicemi, mikinami, plackami
s logem DS a obvykle bylo následnì
obvinìno vdy jen nìkolik z nich. Nikdy ne
vichni. Pøilo takto tøeba 20-30 lidí, ale
obvinìni byli 2-4 z nich. Nìjak nevím, co si
o tomto nejednotném pøístupu myslet. Snad
nám bude ji nìjak vysvìtlen a padne nìjaké
jasné vyjádøení o tom, zda se toto logo tedy
mùe nadále bìnì a beztrestnì uívat. Na
to si vak nejspíe jetì poèkáme.
Jinak jako vdy si vìtina naich
novináøù upravila pravdu k obrazu
svému. Soudce toti zdùraznil, e logo
DS se na naich akcích vdy bìnì
uívalo, a tak nemohl nikdo z úèastníkù
po rozputìní DS pøedpokládat, e se
to najednou nesmí. Zvlátì tedy ne po
vyjádøení soudce imíèka. Sama jsem
se zúèastnila týden pøed tímto incidentem mítinku v Lounech, kde byly
pøítomné stejné vlajky a bylo to rovnì
ji po pravomocném rozputìní DS, ale
lounským policistùm to nevadilo.
Take asi pøehlíeli trestný èin? Avak
ve vìtinì èlánkù, napøíklad na
iDnes.cz, jsem se doèetla naprosto
pøekroucenou verzi, kde novináøi
soudci vloili do úst nìco zcela jiného. Take
buï jsou hluí, nebo si to prostì opìt
upravili tak, jak se jim to hodí.
I pøesto, e tedy toto divadlo bude nadále
pokraèovat, jsem ráda za vèerejí rozsudek
a hlavnì za zdùvodnìní tohoto rozsudku.
Vím, e by mìlo být samozøejmostí, aby
soudce jednal objektivnì bez ohledu na
pøípadnou kritiku. Bohuel je praxe jiná,
a tak si váím takových soudcù, kteøí
dokáou jednat dle pøísloví: Co na srdci,
to na jazyku. K tìmto soudcùm Pavel Plch
rozhodnì patøí. Nejen po dneku jsem o tom
pøesvìdèena. Take si rozhodnì váím jeho
nestrannosti a jeho upøímného vyjadøování.
koda, e takových soudcù zde není více.
Lucie légrová

Souèasný systém likviduje tradièní manelství

Dnení trend nevstupování do manelských svazkù není jen
trendem, ale pro nìkteré holou nutností. Systém vyplácení
sociálních podpor a dùchodù je toti nastaven tak, aby úplnì
likvidoval manelské svazky. Uvedu zde dva zásadní pøípady:
Mu vydìlává více ne ena. Pro názornost uveïme pomìr 25
a 15 tisíc korun hrubého. Rozhodnou li se vstoupit do manelského
svazku a zplodit potomka, ena pùjde na mateøskou dovolenou,
kterou jí pokrátí na maximální minimum, nedostane prakticky ádné
pøíspìvky, a po nahlédnutí do sociálních tabulek zjistí, e ji mùe
ivit manel. Mùe tudí mít mateøskou tøeba nìco kolem 5 tisíc
korun a v nìkterých pøípadech i více! Ovem pokud se rozhodnou
k tomu samému s tím, e mu dítì neuzná za své a ena je tedy
samoivitelka dostane cca 10 tisíc a rùzné pøídavky k tomu. Rozdíl
je tedy kolikrát více jak 5 tisíc mìsíènì, co mùe být pro mnohé
dostateèné za trochu té li a pøetváøky, pokud je jeden z nich navíc
nahláen na jiné adrese, je tato blamá prakticky neprùchozí. Vdy
kolikrát ije mu se enou, jen má dítì s nìkým jiným, tak proè by
to nelo i obrácenì.

Druhým pøíkladem je dùchod.
Opìt je kamenem úrazu manelství, zde vezmìme dìdu, který má
dùchod 6,5 tisíc a babièku, která
bere 2 tisíce a jsou takové i horí
pøípady. Opìt pøi ádosti o doplacení do ivotního minima neuspìje,
jeliko to dají do tabulek a zjistí, e
v souètu mají více, ne jim státní
norma ukazuje. V pøípadì, e by
v manelském svazku nebyli a k tomu by jeden z nich, napøíklad
dìda, mìl trvalé bydlitì hláené u svých dìtí, tak je babièka
v domácnosti sama, sociálka správa ji musí dorovnat do ivotního
minima a jetì zpravidla poskytnout sociální dávku.
Opravdu z tohoto systému je èlovìku divnì a doufejme, e bude
ve volbách koneènì rozbit systém pøesýpacích hodin, protoe dokud
bude u moci jakákoliv souèasná parlamentní strana, tak se
svìtlejích zítøkù nedoèkáme.
Jaroslav Drtina, pøedseda KR DSSS KHK

Dalí hovadina z vládní dílny, tentokrát zamìøená na nezamìstnané

Od nového roku se musí nezamìstnaní
hlásit tøikrát do týdne na potì, kde vdy
dostanou výpis volných pracovních míst
a pøesný èas dalí schùzky, od nìho se
nezamìstnaný nesmí odchýlit o více jak
30 minut. Údajnì to má zamezit práci na
èerno, ovem výsledek je úplnì jiný.
Podívejme se na to, jak to vypadá v praxi.
Jeliko je velká nezamìstnanost pøedevím v pøíhranièních oblastech mùeme
zmínit jako pøíklad dva nezamìstnané obèany. Nezamìstnaný z Hronova na Náchodsku, který pracuje tzv. naèerno, bude na
èerno logicky pracovat nìkde v okolí a to
nejspíe formou melouchù s vyplácením
mzdy na konci dne. Nedìlá mu vùbec ádný
problém udìlat si na hodinu, èi dvì pauzu,
aby si mohl dojít na potu, èi z jeho pohledu
v nejhorím pøípadì pár melouchù obìtovat
a vyzvednout si cár papíru, na kterém stejnì
ádné nabídky práce nejsou, a vrátit se na
místo práce. Nezamìstnané co pracují na

èerno o víkendech, tato vládní vychytávka nepálí vùbec.
Na druhé stranì nezamìstnaný,
který si práci hledá, jak to jen jde, by
pøímo v regionu ádná není, nezbývá
mu nic jiného, ne hledat i mimo
region. Zde se ovem naskýtá problém,
e pokud se má hlásit kadý druhý den,
tak nemá monost na dva dny vycestovat napø. do Prahy, èi Brna a hledat
zamìstnání s ubytováním. I kdyby vyrazil
druhý den, tak se nestihne vrátit, aby se
mohl hlásit na potì. Berme zde v potaz, e
nezamìstnaný nemá auto a musí vyuívat
veøejné dopravy.
Zkrátka nezamìstnané, co si hledají
práci aktivnì i mimo region, to naopak
výraznì omezí a anci na nalezení zamìstnání jim to pøiblíí k nule, jeliko se
musí hlásit na potì, jak nìjací trestanci,
zatím co ti, kteøí pracují na èerno, to jen nutí
lépe si organizovat èas a sladit svoji èernou
práci s návtìvami úøadù.
Místo vymýlení takovýchto hovadin by
se mìla vládnoucí sebranka podívat sama
na sebe a zeptat se, co zpùsobuje nezamìstnanost, na to, kdo zlikvidoval textilní
prùmysl, který mìl v regionu bohatou tradici. Proè krachují, èi zkrachovaly malé
a støední firmy, které bývaly zdrojem pracovních míst nespoètu lidí a byly nahrazeny
obøími montovnami, které místo sniování

nezamìstnanosti v dané lokalitì pøiváí
dennì do zamìstnání cizí státní pøísluníky.
Doufejme, e obèané ji tuto sebranku
prokouknou a nebudou se øídit heslem
kdy mì nìkdo ètyøikrát okrade, popáté to
ji neudìlá, bude mít u nakradeno a nevyøeí to ignorací voleb èi volbou tìch co je
neustále okrádají.
Jaroslav Drtina, pøedseda KR DSSS KHK

Véèkaøi odsouzeni,
dìlníci osvobozeni
Dubnový pátek tøináctého pøinesl dvì
zajímavá soudní rozhodnutí. V Mostì byli
zprotìni vech naøèení èlenové Dìlnické
strany sociální spravedlnosti (DSSS), kteøí
v politickém procesu èelili obvinìní ze
spáchání trestného èinu drení vlajky.
V Praze pro zmìnu dolo za úplatkáøskou
aféru k odsouzení faktického vùdce vládní
strany Vìci veøejné (VV) Víta Bárty a poslance Jaroslava kárky, který byl na
kandidátní listinì VV do Parlamentu Èeské
republiky zvolen.
První pøípad tedy ukázal, e kriminalizování èlenù a pøíznivcù DSSS je naprosto
úèelové a bylo vedené na politickou objednávku mocných. V druhém se ukázalo, e
právì mocní jsou tìmi, kteøí si zaslouí, aby
se o nì zajímala policie a soudy.

Obyvatelé Moravské Tøebové
se vyjádøili jasnì  nejvìtím
problémem mìsta je souití s Romy

Pøed nìkolika mìsíci jsme nae ètenáøe informovali o patné bezpeènostní situaci
v Moravské Tøebové. Starostovi tohoto mìsta jsme dokonce odeslali otevøený dopis
se ádostí o její øeení. Odpovìï pøila po více jak dvou mìsících. ádné pøekvapení
se nekonalo. Starosta Milo Izák nám sdìlil, e po osobním proetøení na stanicích
Policie ÈR i mezi obèany mìsta doel k závìru, e nae obavy jsou znaènì pøehnané
a v rozporu se skuteèností. Prostì, e vechno je tak jak má být, Policie pracuje
bezchybnì a mìsto vìnuje problému se souitím komunit velkou pozornost.
Dne 22. února. 2012 se v Moravské Tøebové uskuteènilo veøejné fórum, ve kterém
se obyvatelé mìli vyjádøit k problémùm, které je nejvíce trápí. A svìte div se,
nejpalèivìjím problémem je pro nì souití s romskou meninou. Nìkteøí z hlasujících
mluví i o neèinnosti Policie, kde jsou pøípady napadání obyvatel hláeny a nic se
poté nedìje. Pøítomný místostarosta Pavel Brettschneider se snail výsledky ankety
bagatelizovat slovy, e osobnì vidí nejvìtí problémy mìsta jinde a e se situace
v poslední dobì zklidnila. Jak je vidìt, tak vìtina politikù, i kdy jen komunálních, je
odtrena od reality a problémy obyèejných lidí se jich netýkají. Nebo jsou v zajetí tzv.
politické korektnosti a o nìkterých vìcech radìji nemluví, nato aby je øeili. Buï jak
buï, otázkou zùstává, jak obèanùm Moravské Tøebové nejlépe pomoci. Já mohu
za DSSS slíbit, e tyto problémy nespustíme ze zøetele a bìhem tohoto roku mezi nì
urèitì zavítáme.
David Slavík pøedseda KR DSSS Pardubického kraje

Odsouzení pøedstavitelù jedné z vládních
stran je jednoznaènì dùvodem k tomu, aby
dolo ke konání pøedèasných parlamentních
voleb. Uvìdomme si, e jim podobných sedí
v poslanecké snìmovnì mnohem více.
Plní si své penìenky a odírají prostý lid
o poslední peníze schvalováním dalích
a dalích daní, poplatkù u lékaøù a podobnì.
Obèané, nastal èas vyjít do ulic a vyhnat tu
bandu od koryt!
Petr Kotáb

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.

Probìhla 2. krajská konference DSSS
v Pardubickém
kraji
Zaèátkem dubna probìhla v Pardubickém kraji
ji druhá krajská konference DSSS. Po slavnostním zahájení pronesl svojí
úvodní øeè pøedseda strany
Bc. Tomá Vandas, ve které se zamìøil zvlátì na souèasnou
politickou situaci v naí zemi a na nadcházející krajské volby. Dalím
øeèníkem byl výkonný místopøedseda DSSS Bc. Jiøí tìpánek, který
se soustøedil zejména na tíivou sociální situaci èeských pracujících.
Následovali zprávy pøedsedù a pokladníkù jednotlivých místních
organizací o èinnosti za uplynulé období a stavu financí jednotlivých
stranických sloek. Pøedseda KO DSSS David Slavík ve své øeèi
shrnul vekeré aktivity od loòského zaloení krajské organizace
v Pardubickém kraji.
V druhé èásti konference probìhla diskuze ohlednì organizace
kampanì ke krajským volbám, sestavení kandidátek a doplnìní
volebního programu. Bìhem ní dolo také k hlasování, ve kterém
byl vìtinou delegátù schválen volební název Dìlnická strana
sociální spravedlnosti-Stop nepøizpùsobivým. Byl zde také
pøedstaven nový stranický banner krajské organizace, který se doèká
své premiéry na veøejnosti pøi oslavách 1. máje v Praze a poté i na
vech shromádìních v naem kraji bìhem kampanì k volbám.
Celá konference probìhla v pøátelské atmosféøe a pracovním duchu,
nebo blíící se volby budou vyadovat maximální nasazení od
kadého èlena nebo pøíznivce strany.
David Slavík, pøedseda KO DSSS
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