
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrovali jsme proti odtržení Kosova od SrbskaDemonstrovali jsme proti odtržení Kosova od SrbskaDemonstrovali jsme proti odtržení Kosova od SrbskaDemonstrovali jsme proti odtržení Kosova od Srbska

Už na začátku našeho 
shromáždění bylo 
nepochopitelně omezováno 
plné uplatnění našeho 
shromažďovacího práva. Celé 
autobusové nádraží, kde se 
měli sejít účastníci 
demonstrace, bylo uzavřeno a 
každý, kdo chtěl dovnitř, 
musel předložit občanský 
průkaz a nechat se natočit na 
policejní kameru. Toto museli 
podstoupit nejen účastníci 
řádně nahlášeného 
shromáždění, ale i všichni, 
kdo chtěli třeba cestovat 
autobusem. 
Nemohli jsme akceptovat 
takové fašizoidní jednání 
policie a dopustit, aby osobní 
údaje mladých lidí, kteří 
pouze chtěli demonstrovat 
názor na danou problematiku, 
byly zapisovány a archivovány 
do policejních složek jako za 
minulého režimu. Dělnická 

mládež v této chvíli zvažuje 
podání stížnosti proti 
takovému postupu policie.
 
Pružně jsme tedy ovšem 
reagovali už na místě a proto 

jsme se shromáždili vně 
nádraží, tedy před nádražní 
budovou, kde jsme sešikovali 
svoje řady a s velkým 
transparentem „Kosovo patří 
Srbům“ v čele jsme mohli 
vyrazit na jihlavské náměstí 
Svobody, kde podle plán
následovala projevová část.
 
Hlavní host shromáždění, 
předseda Dělnické strany 
sociální spravedlnosti (DSSS) 
Tomáš Vandas, shrnul pohled 
DSSS na tuto problematiku, 
Evropskou unii i NATO, které 
mají na problémech v 
kosovské oblasti velkou vinu. 
Na závěr představil i čerstvě 
vydanou knihu, jíž je autorem, 
mapující cestu republikánů a 
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Hlavní host shromáždění, 
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sociální spravedlnosti (DSSS) 
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dělnické strany v politice až 
do dnešních dnů. Za Dělnickou 
mládež vystoupil její 
místopředseda Tomáš Skyba. 
„Je nejvyšší čas začít podnikat 
patřičné kroky k dosažení 
správné pozice našeho státu v 
podobných konfliktech dříve, 
než budou všichni rozumní 
lidé odmítající propůjčování 
evropské krve zájmům 
vyvoleného národa označeni 
za teroristy kolaborující s 
novodobou osou zla Teherán
Moskva-Peking,“ varoval 
Skyba. S projevem vystoupil 
ještě místopředseda DSSS Jiří 
Štěpánek a nakonec se k 
problematice vyjádřil i 
autonomní nacionalista z 
Čech. 
 
Přestože by si téma, jakým je 
útlak svobodného evropského 
národa, zasloužil výraznější 
podporu zejména co do počtu 
demonstrantů, kteří vyjadřují 
Srbům svoji podporu, je na 
místě hodnotit akci v 
celkovém kontextu velmi 
pozitivně. Jasně jsme ukázali, 
že zastrašující kampaň nebyla 
na místě a my nejsme ti, kteří 
vyvolávají konflikty. My jsme 
ti, kteří se nikdy nebojí 
demonstrovat své názory, a to 
i takové, které se nehodí 
vládnoucímu establishmentu. 
My jsme skuteční demokraté 
v pravém slova smyslu.  
 

 
Neméně pozitivní je fakt, že 
jsme demonstrovali svoje 
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Neméně pozitivní je fakt, že 
jsme demonstrovali svoje 

názory tak, jak jsme měli v 
plánu a do budoucna je snad 
již ve všeobecné známosti 
naše stanovisko k tomu 
evropským vlastencům tolik 
blízkému tématu. Zkrátka to 
byla důstojná reprezentace 
našeho hnutí a zviditelnění 
kosovského problému.  
 
Takže – Kosovo je Srbsko a 
vláda není národ! 
 

 
 
 

 
 

 
Tiskový odbor DM 
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Stále více Stále více Stále více Stále více 
občanů ČR se občanů ČR se občanů ČR se občanů ČR se 
stydí za svou stydí za svou stydí za svou stydí za svou 
národnost!národnost!národnost!národnost!    

    

Alarmující čísla ohledně 
národní hrdosti občanů ČR se 
objevila v posledním 
průzkumu agentury STEM. Ta 
se ptá na pocit národní 
hrdosti Čechů už od konce 90. 
let. 
 
Čísla průzkumů se za dlouhou 
dobu od konce 90. let nijak 
radikálně neměnila a 
pohybovala se stále okolo 
80% pro odpověď: "Jsem pyšný 
na to, že jsem občan České 
republiky." Doposud nejnižší 
pocit hrdosti byl v roce 1999, 
a to 72%. Poslední průzkum 
však ukázal poměrně velký 
pád. 
 
Od března 2011, kdy na svoji 
národnost bylo pyšných 76% 
dotazovaných, se tento podíl 
propadl na 61%. Zároveň 11% 
lidí odpovídá, že určitě nejsou 
na svoji národnost hrdí. 
Agentura se respondentů ptá 
také na politické smýšlení a 
výsledky ukazují velký rozdíl 
mezi pravicovými a levicovými 
voliči. 
 
Zatímco u voličů pravice je 
poměr hrdých Čechů stále 
kolem 80%, z levicově 
smýšlejících lidí téměř 
polovina na svoji národnost 
hrdá není. Zajímavý je také 
fakt, že národní hrdost stoupá 
a klesá se spokojeností 
občanů s domácí politickou 
situací. 
 
 

-jas- 
 

Zahraniční Zahraniční Zahraniční Zahraniční 
kapitál kapitál kapitál kapitál     

----    
„Soumrak „Soumrak „Soumrak „Soumrak 

české výroby“české výroby“české výroby“české výroby“    
    

Dnes se podíváme na to, jak 
se zahraniční společnosti 
starají o naše národní 
bohatství. Není žádným 
tajemstvím, že příslušníci 
cizích státu ovládají velkou 
část našich podniků, a to 
včetně těch strategických. 
Francouzi vodu (Veolia), 
Dánové odpady (Marius 
Pedersen), Indové hutě (Mittal 
steel), Italové minerálku 
(Mattoni)... šlo by samozřejmě 
pokračovat. České dráhy se 
„strategicky“ rozpadly do X 
jednotlivých společností, aby 
šly snadněji a nenápadněji 
zprivatizovat, připravuje se 
prostor pro privatizaci České 
pošty, ministerstvo 
zemědělství se snaží odstranit 
současné vedení Budvaru. 
 

 
Zůstaňme u piva.  
Světová trojka na 
pivovarnickém trhu Heineken 
pochází z Nizozemí. Původní 
pivovar v centru Amsterdamu 
koupil G.A. Heineken v roce 
1863. Dnes je zde muzeum a 
pivo se vaří v jiném pivovaře. 
Zajímavější je ale politika 
společnosti, kterou se řídí v 
zemích, kde vlastní jiné 
pivovary.  

 
Heineken koupil v České 
republice Krušovice, 
Starobrno, později pak také 
Zlatopramen, Louny, Jarošov, 
Pivrnec a další značky. 
Bohužel namísto využití 
tohoto potenciálu se 
pivovarnický gigant snaží 

výrobu výrazně regulovat. 
První uzavřela společnost 
pivovary v Kutné Hoře a ve 
Znojmě. Poté následovalo 
uzavření pivovaru v Lounech. 
Spousta lidí přišla o práci. 
Dnes se například „lounské“ 
pivo vaří v Ústí nad Labem 
společně se Zlatopramenem. 
Pokles kvality je zřejmý. 

 
Firma tedy koupila řadu 
pivovarů jen z důvodu 
prosazení se na místních trhu 
už s cílem je zavřít. Stejný 
osud potkal i některé pivovary 
na Slovensku – v Martině, 
Nitře a Rimavské Sobotě. 
Žádný ohled na tradice, 
zaměstnance a také na 
konzumenty. Může zahraniční 
kapitál dobře vládnout 
českým podnikům? 
Obrana? Jednoduchá. Stále 
stejná. Nakupovat české u 
Čecha. 
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Vietnamci Vietnamci Vietnamci Vietnamci 
vyrábějí stále vyrábějí stále vyrábějí stále vyrábějí stále 
více pervitinu!více pervitinu!více pervitinu!více pervitinu!    

 
Národní protidrogová centrála 
upozornila na nárůst 
průmyslového pěstování 
konopí. Ve své výroční zprávě 
také varuje před zvyšujícím se 
zapojením "vietnamských 
zločineckých uskupení" do 
velkoobjemové výroby a 

distribuce metamfetaminu. 

 
V České republice je stále 
největším problémem 
nelegální výroba 
metamfetaminu v domácích 
laboratořích. Ty získávají 
pseudoefedrin, který je k 
výrobě zapotřebí, z volně 
prodejných léčiv v zahraničí. 
Za loňský rok se policistům 
podařilo odhalit přes 330 
varen pervitinu. V roce 2010 to 
bylo o třicet méně. 
 
Také výroba a distribuce 
marihuany, na kterou se 
vietnamci přeorientovali z 
nelegální výroby a prodeje 
padělků cigaret a oblečení, za 
poslední roky radikálně 
vzrostla. Například v Praze byl 
meziroční nárůst objevených 
pěstíren uvnitř budov více jak 
dvojnásobný. 
 
Velký nárůst v loňském roce 
byl také zaznamenán v oblasti 
syntetických drog, které se 
prodávají v kamenných 
obchodech, takzvaných 
Amsterodam shops, ale i na 
internetu. Heroin se k nám 
dováží hlavně ze západního 
Balkánu a Nigérie. 
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DDDDělnická mládež ělnická mládež ělnická mládež ělnická mládež 
pomáhá sociálně pomáhá sociálně pomáhá sociálně pomáhá sociálně 

slabýmslabýmslabýmslabým    
V době, kdy kapitalismus a 
multikultura bere práci všem 
poctivým lidem, v době, kdy 
lid ovládá nenasytný 
materialismus, je naší 
povinností upozorňovat na 
tento problém a vším možným 
způsobem proti němu 
bojovat. Nechceme  

přeci, aby se nové generace 
rodily do života zaslepeného 
materialismem, konzumem, 
bezohledností a 
„ovečkářstvím“. 

A proto Dělnická Mládež 
Ostrava nelenila ani o 
svátcích a udělala si mezi 
nimi čas, aby podpořila 
"Charitní dům sv. Františka" v 
Ostravě-Vítkovících. V období 
zimy jsme se rozhodli 
podpořit ty, co to opravdu 
potřebují a tak jsme mezi 
sebou vybrali různé starší 
oblečení jako bundy, mikiny, 
kalhoty, ale také nakoupili 
nové, např. prostěradla a 
ponožky. Akce proběhla 
přesně tak, jak jsme si 
naplánovali na předešlé 
schůzi. Po dobu dvou týdnů 
jsme sesbírali a dali 
dohromady relativně velké 
množství oblečení a následně  

 

ho společně odnesli do 
charitního domu. 

 

S dobrým pocitem, že jsme 
pomohli lidem v nouzi, 
opouštíme charitní dům a 
směřujeme probrat nejbližší 
dojmy na jakousi 
improvizovanou schůzi v 
kamarádském duchu v blízkém 
podniku. Na naší aktivitě se 
nějakým způsobem podíleli 
všichni členové naší buňky, 
ale i další nacionalisté, všem 
tímto děkujeme! 

 

„Ti, kteří mlčí o kapitalismu, by 

si neměli stěžovat na 

přistěhovalectví.“  

Alain de Benoist 

 

Proti kapitalismu, za socialní jistoty!Proti kapitalismu, za socialní jistoty!Proti kapitalismu, za socialní jistoty!Proti kapitalismu, za socialní jistoty!    

 

Tomáš Nováček 

předseda MO DM Ostrava 

 

    

    

    

    

    

OhnOhnOhnOhněte svůj hřbet ěte svůj hřbet ěte svůj hřbet ěte svůj hřbet 
a ulehčete a ulehčete a ulehčete a ulehčete 

příroděpříroděpříroděpřírodě, v, v, v, v    Brně Brně Brně Brně 
jdou příklademjdou příklademjdou příklademjdou příkladem    

 

Je sychravo a schyjuje se k 
dešti. Ale ani tento nečas 
nerozhází ty nejskalnější 
mládežníky od letošní první 
ekologické akce – od sběru 
odpadků v lese na předměstí 
moravské metropole. 
Vybaveni igelitovými pytly a 
rukavicemi vyrážíme k 
vytipované lokalitě, kde na 
nás již z dálky vykukují 
všemožné předměty, co do 
přírody rozhodně nepatří. 
Neváháme a za občasného 
mrholení čistíme okolí lesních 
pěšinek. Podobnou aktivitu 
neděláme poprvé a tak nás již 
neudivuje, že hned po deseti 
minutách máme první pytel 
naplněn. Postupně 
procházíme celou lokalitou a 
končíme zhruba po hodině a 
půl s osmi vrchovatými pytly.  

S mnohými z nich máme 
problém dopravit je na sběrné 
místo, jak jsou přeplněny. Ani 
nechtějte vědět, co všechno 
lidé lehkomyslně odhodí při 
procházce lesem. 

 

Nad inteligencí těch, co 
upravují přírodní krásy k 
obrazu svému a neštítí se 
odhodit cokoliv, co do přírody 
nepatří, raději nepřemýšlíme 
a tak nám zůstává dobrý 
pocit, z dobře odvedené práce 
a naděje v to, že alespoň 
chvíli se budou moci ostatní 
projít lesem a ne smetištěm. 

Vyzýváme ostatní, aby jim 
nebylo lhostejné, kde se 
pohybují, kam chodí běhat, 
jezdit na kole, či na procházku 
se psem. Jistě je i ve vašem 
okolí kus přírody, který je 

poskvrněn něčím, co na 
daném místě nevyrostlo, co 
tam bylo sprostě zaneřáděno 
vandaly. Ohněte svůj hřbet a 
ulehčete přírodě! Děláte to 
hlavně pro sebe, pro své 
kamarády, pro přírodu i pro 
odkaz dalším generacím. 

Stav předStav předStav předStav před    úklidem:úklidem:úklidem:úklidem:    

 

Stav po úklidu:Stav po úklidu:Stav po úklidu:Stav po úklidu:    

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Dudák, DiS. 
pokladník DM 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



    

    

Organizátor REHOrganizátor REHOrganizátor REHOrganizátor REHAAAA: Držme spolu, jsme národ!: Držme spolu, jsme národ!: Držme spolu, jsme národ!: Držme spolu, jsme národ!    

I letos se v Litvínově 
uskutečnila tradiční 
vzpomínková akce za 
zavražděného nacionalistu 
Miloše Reha. Přítomna byla asi 
stovka účastníků. Miloš Reho 
byl v roce 1999 ubodán 
cikánským vrahem poblíž 
litvínovského nádraží. Před 
akcí položil Hlas mládeže 
organizátorovi několik otázek:  
 

Vzpomínkový pochod za Vzpomínkový pochod za Vzpomínkový pochod za Vzpomínkový pochod za 
zavražděného nacionalistu zavražděného nacionalistu zavražděného nacionalistu zavražděného nacionalistu 
Miloše Reha se nekoná Miloše Reha se nekoná Miloše Reha se nekoná Miloše Reha se nekoná 
poprvé. Jak vidíš z pozice poprvé. Jak vidíš z pozice poprvé. Jak vidíš z pozice poprvé. Jak vidíš z pozice 
organizátora vývoj jak z organizátora vývoj jak z organizátora vývoj jak z organizátora vývoj jak z 
pozice počtu účastníků, tak z pozice počtu účastníků, tak z pozice počtu účastníků, tak z pozice počtu účastníků, tak z 
pohledu zájmu místních?pohledu zájmu místních?pohledu zájmu místních?pohledu zájmu místních?    
Tak z hlediska organizátora 
vidím vývoj naší akce 
správným směrem. Snažíme se 
propagovat akci v těch 
nejširších měřítkách, jako jsou 
letáky, samolepky, šablony, 
transparenty a video 
upoutávky, a samozřejmě s 
velkým časovým předstihem. 
Jsme totiž toho názoru, že 
pokud lidé budou informováni 
o naší akci dostatečně brzy, 
tím lépe si udělají čas a 
podpoří nás. Do budoucna 
plánujeme pozvat i přátelé ze 
sousedních států. Tím dodáme 
akci další a už mnohem větší 
rozměr. Pokud bych se měl 
vyjádřit z pohledu účastníka, 
tak samozřejmě nechci 

zbytečně přechvalovat naši 
organizaci, jelikož je 
důležitější si vyčítat chyby, 
které se v následujících akcích 
musí zdokonalit, ale i tak si 
myslím, že o účastníky se 
dobře staráme. Z místa srazu 
na místo konání a zpětně je 
převážíme pronajatými 
autobusy, což v dnešní době v 
naší republice nemá nikde 
obdoby. Vybavujeme je 
vlastními vlajkami a 
příležitostně i štíty. K dostání 
jsou i svíčky. Je pro nás totiž 
velice důležité, aby účastník 
akce, byl s organizací 
spokojen. Často se totiž 
stává, že někdo nechce 
dorazit, protože se mu něco 
nelíbilo a my, jako pieta REHO 
s nízkou účastí, ztrácíme 
význam. Je velmi podstatné 
scházet se v hojném počtu a 
udržovat jednotu. Co se týká 
místních obyvatel, tak 
samozřejmě zájem je. Někdy je 
velký, jindy malý. To se 
pochopitelně odvíjí od naší 
propagace v Litvínově a také 
se odvíjí od průběhu předešlé 
akce. Pokud se setkáme s 
vandaly, ať ve vlastních 
řadách či z řad provokatérů, 
občané mají strach se 
pochodu zúčastnit a spíše 
přihlížejí z protějších 
chodníků a z oken, což je pro 
nás, jako organizátory špatná 
vizitka. Našim cílem je také 
přesvědčit litvínovské občany, 
aby měli zájem změnit tento 
režim. Proto děláme vše 
proto, aby vyslechli naše 
názory. 

 
Krupka, Varnsdorf, Nový Bor, Krupka, Varnsdorf, Nový Bor, Krupka, Varnsdorf, Nový Bor, Krupka, Varnsdorf, Nový Bor, 
Břeclav... všichni víme, co tato Břeclav... všichni víme, co tato Břeclav... všichni víme, co tato Břeclav... všichni víme, co tato 

města spojuje. Co je lékem města spojuje. Co je lékem města spojuje. Co je lékem města spojuje. Co je lékem 
pro tyto pro tyto pro tyto pro tyto oblasti, když "snahy" oblasti, když "snahy" oblasti, když "snahy" oblasti, když "snahy" 
státu k ničemu nevedou?státu k ničemu nevedou?státu k ničemu nevedou?státu k ničemu nevedou?    

 
Určitě lékem na problémy 
těchto postižených oblastí je 
jednota občanů a pevná vůle 
neustupovat, nebýt lhostejný 
a neházet všechny, co se snaží 
s problémem zatočit, do 
jednoho pytle. Špatnou 
vlastností dnešního českého 
národa je starání se pouze a 
jen o sebe, posedávaní v 
hospodách s chytrými řečmi o 
tom, že každý kdo se dostane 
do vlády, chce stejně jen 
peníze a nic víc. Systém naše 
obyvatelstvo morálně pokazil 
a nyní je těžké ho přesvědčit k 
zamyšlení se nad sebou, aby 
začal jednat, protože dokud se 
to nebude týkat dotyčných 
osob, co ony názory mají, 
dokud i jim do pohodlí 
domova nezasáhnou 
nepřizpůsobiví, tak z gaučů a 
hospod nikdy nevylezou. 
Tímto jednáním si jako Český 
národ podkopáváme nohy. A 
to je velmi špatné. A proto 
jsme tu my, abychom náš 
národ přesvědčili. Klíčem 
úspěchu je, aby se jeden držel 
druhého. Přece jenom, jsme 
národ. 

 
Některá média ignorují Některá média ignorují Některá média ignorují Některá média ignorují 
poselství akce, ignorují poselství akce, ignorují poselství akce, ignorují poselství akce, ignorují 
morální meze a o akci morální meze a o akci morální meze a o akci morální meze a o akci 
informují jen jako o pochodu informují jen jako o pochodu informují jen jako o pochodu informují jen jako o pochodu 
nebezpečných neonacistů. Cnebezpečných neonacistů. Cnebezpečných neonacistů. Cnebezpečných neonacistů. Co o o o 
je k tomu vede a jaký pro ně je k tomu vede a jaký pro ně je k tomu vede a jaký pro ně je k tomu vede a jaký pro ně 
máš vzkaz?máš vzkaz?máš vzkaz?máš vzkaz?    
 
Lze předpokládat, že je k tomu 
vede to, co obvykle, což je 
poptávka "mocných" po 

takovýchto zprávách. A jak 
jsem již zmínil výše, tak lidé v 
naší zemi jsou už dostatečně 
"zmasírovaní", takže většina z 
nich opravdu uvěří tomu, co si 
přečtou v novinách nebo 
uslyší v televizi. Je to smutný 
fakt. Pokud jde o to, co bych 
jim chtěl vzkázat, tak by to 
bylo to, že by si měli 
uvědomit, že tentokrát to byl 
Miloš Reho, kdo se stal obětí 
cikánského teroru, a příště to 
mohou být třeba oni sami 
nebo jejich děti. 
 
Jaký je program letošní piety, Jaký je program letošní piety, Jaký je program letošní piety, Jaký je program letošní piety, 
kdy a kam mají účastníci kdy a kam mají účastníci kdy a kam mají účastníci kdy a kam mají účastníci 
dorazit?dorazit?dorazit?dorazit?    
 
Kompletní program je 
uveřejněn také na našich 
webových stránkách 
milosreho.wordpress.com, ale 
pokusím se ho v rychlosti 
shrnout: 
Mezi 10 - 11:45 hod. je sraz na 
mosteckém vlakovém nádraží, 
odkud bude tradičně 
následovat přesun na hřbitov, 
kde je Miloš pochován. Tam se 
bude konat pieta a následně 
se okolo 12:15 - 12:45 
přesuneme na litvínovské 
nádraží, které se zároveň stalo 
místem Milošovy smrti. 
Posledním bodem na 
programu dne je pak pochod 
městem Litvínov, a ten bude 
přímo navazovat na předešlý 
bod a končit na stejném 
místě, v 15:00. 
 
Přeji, ať se akce vydaří! 
 

 

KontaktyKontaktyKontaktyKontakty    
DělniDělniDělniDělnická mládecká mládecká mládecká mládežžžž, Ciolkovského 853, P. O. 
BOX 3, 161 00 Praha6  
Úřední sekretariát DMÚřední sekretariát DMÚřední sekretariát DMÚřední sekretariát DM    
PředsedaPředsedaPředsedaPředseda: Erik Lamprecht 
E-Mail:::: info@delnickamladez.cz 
Tajemník:Tajemník:Tajemník:Tajemník: Jakub Svoboda 
E-Mail: svoboda@delnickamladez.cz 
Hlavní pokladník:Hlavní pokladník:Hlavní pokladník:Hlavní pokladník: Jiří Dudák 
E-Mail:  dudak@delnickamladez.cz 

Místní organizaceMístní organizaceMístní organizaceMístní organizace    DMDMDMDM    
BrnoBrnoBrnoBrno,,,,    předseda: předseda: předseda: předseda: Jan Dostál 
E-Mail: dm.brno@Safe-mail.net, WEB: 
www.dmbrno.mzf.cz 
OstravaOstravaOstravaOstrava,,,,    předseda předseda předseda předseda : : : : Jan Kuřec 
E-Mail: dm.ostrava@Safe-mail.net 
Praha,Praha,Praha,Praha,    předseda:předseda:předseda:předseda: Pavel Szudár 
E-Mail: dm-praha@Safe-mail.net 
Opava,Opava,Opava,Opava,    předseda : předseda : předseda : předseda : Monika Sonková 
E-Mail: dm.opava@Safe-mail.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Podpořte mladé Podpořte mladé Podpořte mladé Podpořte mladé 
hnutíhnutíhnutíhnutí    

Žádáme všechny  členy DM, stejně 
tak i naše příznivce z DSSS nebo 
bezpartijní, podpořte naše 
sdružení libovolnou částkou na 
činnost. Můžete tak učinit 
zasláním na náš bankovní účet: 

228 787 719 / 0300228 787 719 / 0300228 787 719 / 0300228 787 719 / 0300    

Děkujeme

 

Příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Jméno:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Datum narození:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresa bydliště (včetně PSČ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Telefon (e-mail):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Povolání (příp. škola):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

„Přihlašuji se za člena Dělnické mládeže. Slibuji, že budu dbát o dobré jméno 
sdružení a získávat jeho podporu u veřejnosti.“ 

 

Datum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Adresa: Dělnická mládež, PO BOX 3, 161 00 Praha 6. Příloha: průkazová fotografie (max. rok stará) 


