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Revolucí k záchraně identity
Málokdy v dějinách lidstva panoval takový
režim, který by neovládal mínění většiny své populace. Pokud se totiž vlády nad daným národem
zmocní určitá skupina, musí mít přirozeně kontrolu nad smýšlením většiny, jinak by se u moci neudržela dlouho a vypukla by revoluce. Dnešní systém zneuznávající podstatu identity ovládl mínění
většiny doktrínou rovnostářství.
Když se dnes mluví v poupraveném „demokratickém“ názvosloví o protistátních živlech, řada mluvčích současného zřízení poukazuje s výhružkami na naše hnutí a v první řadě ho vždy popisuje jako rasistické, extremistické, nenávistné,
xenofobní, apod.
Cílem jejich štvanice není samozřejmě jen
národovecké hnutí, ale i známé osobnosti, celebrity, kdokoliv, kdo veřejně vystoupí proti světonázoru multikulturalismu.
Dvacet let po údajné sametové revoluci je
stále nutné připomínat, že 17. listopad nevyústil
v žádnou revoluci, jak je tato událost účelově nepřesně pojmenována, nýbrž jen prohloubil tehdejší totalitní moc.
Proč se dnes nepoukazuje na „reakcionářství“ KSČM a komunismu obecně, který je dnes
propagován mnohonásobně více než vybájený neonacismus a pravicový extremismus? Není to proto, že komunistická strana nemůže stávající režim
nijak ohrozit, protože její předlistopadoví učenci se pravidelně střídají v ministerských křeslech
i ve sněmovně? Není základem „našeho“ postkomunistického režimu stejná doktrína rovnostářství
jako jeho předchůdce?
Komunismus nebyl za posledních dvacet let
považován nikdy jako systém ohrožující dnešní režim, protože nebyl v podstatě nikdy překonán. Stal
se z něj pouze ten s ještě lidštější tváří a přivlastnil
si kapitalismus jako ekonomický systém. Jeho ideová podstata však zůstala nezměněna.
Stávající režim v posledních letech poukazuje na světonázor, kterému sám slepě a namyšleně dopomáhá k revoluci, protože něco, z čeho
je činěn strašák tak pevně a úmorně, jako je činěno z národního socialismu, nemůže zemřít, aniž by
chtělo. Samotné přiživování a zveličování ho vede
k úspěchu, kterého by bez prorežimních novinářů
a politiků nikdy nedosáhl.

Je však třeba uvést na pravou míru podstatu
našeho světonázoru, kterou není neustále předsouvaný nenávistný rasismus, neonacismus či extremismus. Novináři a politici nezřídka prskají a nálepkují, velice zřídka však komentují naše názory. A ty
jsou postavené zcela na něčem jiném, než na těchto pomalu vyčpělých a zle znících slovech.
Národní socialismus se opírá o identitu.
O totožnost hodnot, kultury, dědictví, jazyka, území, které homogenní národ sdílí. Identita však nemá nic společného s nenávistí vůči ostatním národům, etnikům nebo kulturám. Národní socialismus není o upírání identity ostatních, ale o obraně té své.

Pokud je ale dnes lidem zakazováno hájit si
svou identitu, je nutné se pozastavit nad tím, proč
se většina politiků staví za obranu identity zcela jiných národů a ne toho vlastního. Proč se předhání v tom, kdo je větší ochránce identity Tibeťanů,
a kdo z nich odmítne pozvání Číny na jakoukoliv
událost. Dnes existuje spousta spolků na ochranu ohrožených živočišných druhů a ještě více na
ochranu lidských práv, kolik je dnes ale spolků,
které by se zabývaly ochranou práv lidí trpících ve
vlastní zemi kriminalitou cizinců a imigrantů?
Většina lidí uznává práva na identitu Tibeťanů či vymírajících velryb a staví se za jejich ochranu. Proč je však dneska trestné hájit tu vlastní, kte-

rá by měla být přirozeně na nejvyšším stupni zájmu každého národa? Je snad něco jiného, snažit se o záchranu identity vlastních lidí, vlastního
druhu? Jakým právem máme trpět rozmělňování vlastní kultury a ničení české identity na úkor
identity lidí cizích?
Naše kroky nebyly nikdy vedeny nenávistí,
jak je nám stále předkládáno. Nenávist nebyla příčinou vzbouření lidí před rokem v Janově a nebude jí nikdy a nikde jinde. Naším cílem byli, jsou
a vždy budou naši lidé, jejich bezpečí a blahobyt
a naše identita. Nepoukazujeme s nenávistí na Cikány parazitující na práci českých lidí, ale na stávající systém a jeho představitele, kteří to dopustili a způsobili. Tato nenávist je přirozeným důsledkem lásky k nám samým.
Je třeba mít na mysli, že dnešní protinárodní a asociální režim se však bude vždy stavět proti
uvědomování si naší identity. Kapitalistický systém
nemůže být nikdy pronárodní, jeho podstata směřující k imperialismu povede vždy k ničení identity národů jím zotročenými pro své nadnárodní
zájmy. Hlavní hodnotou kapitalistické společnosti jsou – a o tom jsme přesvědčováni denně – peníze a schopnost jejich výdělku, nikoliv však zdravá
společnost usilující o kolektivní blaho. Pouze taková společnost, uzpůsobena ke konzumaci nadbytku, z něhož špičky kapitalistického světa žijí, je
pro dnešní režim žádoucí.
Identita je pro ně něco, co je třeba jakýmkoliv způsobem zničit. Direktoři dnešního systému
velice dobře ví, že by se sebeuvědomělý národ stěží dobrovolně zbavoval práce svých lidí, kulturního a ekonomického bohatství ve prospěch zájmu
ziskuchtivých individualit.
Síla hypotetické jednoty národa by totiž znamenala konec moci sobeckých a vetchých finančníků a způsobila by zpřetrhání provázků nad loutkovými divadly, která tyto postavy v zákulisí vlastní v každé metropoli dnešního západního světa,
a která nesou výsměšný název Vláda.
Přijde den, když již nebude trestné stydět se
za svou identitu a s hrdostí ji propagovat. Stane se
tak ale až po národně socialistické revoluci, které
ke zdaru napomůžou samotné snahy o zákazy, rozpouštění a cenzuru toho, co systém ohrožuje.
Matyáš Sombati

To byl Den svobody 2
V sobotu 16. srpna se ke zděšení „široké veřejnosti“ (tj. novinářů, policie a pohlavárů režimu)
konalo v Novém Kníně u Prahy kulturně-politické
odpoledne nazvané Den svobody 2, organizované
českými nacionalisty a jim rovněž věnované.
Mezi návštěvníky akce nechyběl ani předseda Dělnické strany Tomáš Vandas. Právě on musel
hned po svém příjezdu poučit skupinu policejních
novinářů o účelu akce, protože ti se mylně domnívali, že v Novém Kníně má dojít k hromadné adoraci Rudolfa Hesse.
Na pódiu se vedle zpěváků z pronárodnich
kapel z Německa a Portugalska vystřídalo i několik řečníků. Tomáš Vandas vystoupil s ostrou kritikou polistopadového režimu.
„Dvacet let po sametovém podvodu vládnou
bývalí komunisté, které navíc nikdo nevolil a nemají žádný mandát. Nenažraní, bažící po postech
v dozorčích radách, individua ochotná omezovat
základní lidská práva a svobodu v zájmu boje proti tzv. extremismu. Taková tlupa dnes u nás vládne. I přesto, že mají na své straně silové resorty
a ochotná média, jsem přesvědčen o tom, že my
máme výhodu. Především v tom, že nabízíme skutečnou změnu. Nové tváře, nezatížené minulostí,“
uvedl předseda DS.
Po Vandasovi promluvil k nacionalistům
i místopředseda DS Jiří Štěpánek, následován aktivistou Autonomních nacionalistů ze Slovenska.
Kulturně-politické odpoledne mělo i mezinárodní rozměr, a to nejen po hudební stránce. Do No-

vého Knína totiž přijeli představitelé NPD (Národnědemokratické strany Německa), která má
své zastoupení v některých zemských parlamentech spolkové republiky.
S poselstvím spolupráce mezi suverénními
národy vystoupila Katrin Köhler, předsedkyně
NPD Chemnitz a členka Ring Nationaler Frauen
(Kruh nacionálních žen). Willi Wiener, krajský
předseda NPD Regensburg (Řezno) patřil k dalším řečníkům, stejně jako aktivista z Lipska.
Zajímavým zpestřením odpoledne byla tombola a nabídka propagačních materiálů Dělnické
strany a dalších nacionálních skupin.
I když organizace celé akce nebyla zrovna
ideální (na vystoupení zpěváka ze skupiny Ortel už
bohužel z časových důvodů nedošlo, rovněž zveřejnění místa konání na poslední chvíli některé zájemce odradilo), byl přesto letošní Den svobody 2
přece jen úspěšnější než ten loňský. Bylo to totiž
poprvé, co na něm mohla zaznít hudba. K nelibosti přítomných pseudonovinářů a policejních složek
komunisty Peciny
„Byl to Den svobody. V areálu za plotem, ze
všech stran obšancovaným novináři a policajty, lačnými po zatýkání lidí kvůli nápisu na tričku či škodlivé písničce… ale přesně takhle vypadá údajná svoboda v České republice zbývajících 364 dnů v roce,“
uvedl jeden z účastníků kulturně-politického odpoledne, jenž ocenil odvahu jeho organizátorů.
Příští rok na shledanou – doufejme, že ve
svobodnější zemi.
-mz-
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Solidární pomoc mládeže z Vysočiny
Matička příroda se nedávno rozhodla tvrdě
připomenout lidem, kdože je pánem na naší planetě. Tušíte správně, řeč bude o osudech lidí postižených nedávnými povodněmi a naší malé pomoci
jim. Každý z nás alespoň v televizi viděl, co „velká voda“ dokáže, a ví, že jakákoliv pomoc v těchto situacích je více než potřebná. Právě proto se
Dělnická mládež z Vysočiny rozhodla učinit v co
nejkratším čase solidární sbírku.
Stručně popíšu velice smutný příběh jedné
obce – Životic u Nového Jičína. Vše začalo ve čtvrtek 25. června, kdy v této lokalitě během krátké
chvíle spadlo neuvěřitelných 98 litrů srážek na 1
m2! Pro vesnici v údolí, která se rozkládá na březích jindy klidné a malé říčky Jičínky, to znamenalo nevyhnutelné neštěstí. Po několika minutách
se voda vylila z břehů a začala nemilosrdně ničit
vše, na čem většina místních pracovala celý život.
Olej do ohně přilévaly klády a prkna z nedaleké
pily, odkud je voda odnesla. Nahromaděné dřevo vytvořilo hráze, které se postupně protrhávaly
a posouvaly se i s utrženými lávkami a mostky dále. I díky tomu stíhala vesnici po směru toku jedna nečekaná vlna za druhou. Hladina vody místy
dosahovala u některých domů výšky oken v prvním patře, což je zhruba šest metrů rozdíl od normálu. Povodeň nenapáchala pouze stamilionové
materiální škody, ale vyžádala si bohužel i mnoho
obětí na životech.
Proto se 4. července na hromadné schůzi DM z Vysočiny rozhodujeme pro sbírku právě
pro výše jmenovanou vesnici. Týden po domluvě
se 12.7. v neděli dopoledne znovu scházíme. Dary
přispívají nejen členové DM z různých míst Vysočiny, ale i sympatizanti, známí a další. Mezi nashromážděnými věcmi jsou hygienické potřeby všeho
druhu (šampóny, prášky na praní, mýdla, toaletní papír, atd.), oblečení pro děti i dospělé, obuv,
balení pitné vody, peřiny, nářadí atd. Tímto vším
naplňujeme auto, ze kterého musíme pro nedostatek místa vymontovat zadní sedačky, a káru za
autem a vyrážíme s předsedou MO DM Jihlava

Romanem Jurkem do 250 km vzdálených Životic
u Nového Jičína.
Krátce před třetí hodinou odpoledne se blížíme k zmiňované vesnici a již od Jičína na vlastní
oči sledujeme obrovskou spoušť, již voda napáchala. Není zahrady a domu, kde by nepracovala celá rodina. Při projíždění několikakilometrové vesnice se nám tají dech. Dorážíme k obecnímu domu, kde nás již očekává starosta s několika místními obyvateli. Ti jsou velice mile překvapeni, že za
nimi jedeme až z Vysočiny, a s velkými díky nám
podávají ruce. Po krátkém představení odnášíme
společně celou naši sbírku do sálu. Při vyprávění
o nedávném neštěstí vesničanů nás doslova mrazí
v zádech. Vyjadřujeme hluboký soucit a snažíme
se o co největší povzbuzení do dalších dní.
Mezi přítomnými se nachází i voliči DS, kteří
dávají své nadšení z naší pomoci najevo ještě více.
Přesto všem jasně zdůrazňujeme, že jsme přijeli
především pomoci, a tím podpořit ducha národní
solidarity i u ostatních lidí. Tudíž odmítáme jakékoli osočování z politického hyenismu na útrapách
obyvatelstva. A je to právě národní solidarita, která je v dnešní kapitalistické společnosti pošlapávána sobeckostí či nedůvěrou v různé rádoby humanitární organizace. Právě proto jsme se rozhodli
pro osobní předání než se obávat, že námi vybrané materiály skončí kdesi v Africe nebo u někoho
v „second handu“, kde absolutně pozbývají na významu. Jsme si jistí, že domácí s těmito dary naloží správně a v nejlepší prospěch sebe a svého oko-

tomu docílíme silného a sjednoceného národního
uvědomění v celé naší zemi. Pracujme společně na
změně žebříčku hodnot v dnešní společnosti a odsuňme převládající materialismus kamsi dospod
našich životních potřeb, kam patří.
Podporujme náš národ budováním národní
solidarity, pomáhejme našim lidem!
Jan Eis

Jak si „vážíme“ kulturního dědictví

Nedávno jsem si udělala pár dní volna a rozhodla se jen tak relaxovat v přírodě a užívat si
příjemných letních procházek. Při této příležitosti jsem se vydala do několika blízkých vesnic u nás,
na severu Čech – Lužice (okres Most), Chouč, Malý Háj.

Spolupráci s NPD upevnila stáž v Sasku
V posledních letech s radostí v srdci sleduji
stálé zlepšování vzájemných vztahů na české a německé národní scéně. Zdá se, že doba, kdy se na
nás Němci dívali skrz prsty jako na hrozbu z východu a čeští „vlastenci“ vykřikovali cosi o německém
nebezpečí, je již definitivně pryč. Díky bohu za to,
že konečně zvítězil zdravý rozum. Dnes totiž víc
než kdykoli dříve, bije do očí nutnost bojovat společně za svobodnou Evropu.
My Češi nikdy nemůžeme tento boj vyhrát
sami. Nikdo nemůže. Proto musíme všichni stát
společně bok po boku v šiku proti lidem, kteří nám
upírají naše právo na svobodu, kteří zotročují náš
národ a zabíjejí naši milovanou zem. A tak dnes
zůstává na české i německé straně pár posledních
fanatiků, kteří zaslepení nenávistí, donekonečna
rozpitvávají dávno minulé a dnes jen stěží podstatné věci.
Nejlepším důkazem česko-německého přátelství jsou vztahy mezi českou DS (Dělnická strana)
a německou NPD (Národnědemokratická strana
Německa). Tento měsíc delegace DS a DM (Dělnická mládež) zavítala na stáž do Chemnitzu, kde
zástupci strany čerpali z letitých zkušeností funkcionářů a aktivistů NPD a pomáhali místní pobočce
NPD s předvolební kampaní před saskými zemskými volbami, které proběhnou koncem měsíce.

lí. Bylo vidět, že se v těchto těžkých chvílích lidé
semknou a táhnou za jeden provaz.
Po rozloučení usedáme do auta a v podvečer dojíždíme domů, kde se s kamarády a známými dělíme o krásné pocity z darování a o smutné
příběhy lidí, které jsme poznali.
Jsme národní socialisté a posilování ducha
národní solidarity musí být naší povinností. I díky

Během pobytu, který probíhal v přátelské
a uvolněné, ač pracovní atmosféře, a byl hrazen
německou stranou, jsme načerpali mnohé zajímavé poznatky, které jistě zužitkujeme v další práci
pro naši stranu.
V posledním roce vystoupili zástupci NPD
na několika srazech DS. Naposledy na 2. ročníku
Dne svobody, kde s projevem vystoupila kandidátka do saského parlamentu Katrin Köhler.
My věříme, že se naše zahraniční spolupráce nejen s Němci bude nadále prohlubovat
a že se bude dařit získávat pro všechny evropské nacionalistické strany stále větší podporu veřejnosti. Jsme stále na začátku naší strastiplné,
avšak jednou vítězné cesty. Naši sílu si můžeme
vyzkoušet v nadcházejících parlamentních volbách, které jsou pro nás z mnoha důvodů velmi důležité.
Já pevně věřím, že k nim tentokrát dorazí i ti
naši příznivci, kteří zůstali u eurovoleb doma a že
se dočkáme zajímavého výsledku.

Bohužel, mé uvolnění a relaxace netrvaly
dlouho. Alespoň tedy ne tak dlouho, jak bych si
přála.
K mému silnému smutku mi ke konci procházek bylo spíše až do breku. Ale nejspíše by při
pohledu na něco takového bylo do breku většině
z nás. Narazila jsem na staré kostely a hřbitovy.
Také na starou školu, ale vše bylo v naprosto šíleném stavu – rozebrané a chátrající památky, poničené vandaly a již dávno neopečovávané. Hroby
byly zarostlé a některé náhrobky polámané. Našla
jsem také i několik hromádek náhrobků poházených na sobě. Kostely byly zevnitř počmárané a plné nánosů odpadků. Příslušenství v nich rozláma-

né a volně poházené.
Přiznám se, že já osobně nejsem zrovna nábožensky založený člověk. Ale myslím, že úcta
k těmto starým památkám by měla zůstat neporušena. Avšak místo udržování našich starých památek vidíme jen výstavbu různých supermarketů, hospod a barů. A namísto toho, aby se pečovalo o tyto krásné stavby, usiluje se o stavby vyložených hnusů.
Jako příklad bohatě postačí třeba návrh
Národní knihovny v podobě jakéhosi chrchlance. A přitom opravdové umění se nám rozpadá
před očima.
Lucie Šlégrová

Jiří Petřivalský

(Pozn. redakce: NPD se podruhé dostala do
zemského sněmu v Drážďanech, když ve volbách
dne 30. srpna obdržela 5,6 procenta hlasů. V sousedním Durynsku pro NPD hlasovalo 4,3 procent
voličů.)

V Praze se konal vzdělávací seminář DM

Vzdělávání a výchova budoucí generace Dělnické strany je jedním z cílů její mládežnické odnože, a právě to byl hlavní důvod, proč se v úterý 21. července sešli členové pražské místní organizace DM i DS na přednášce pořádané MO DM
Praha. Na téma trest smrti ji vedl předseda pražské DS Patrik Vondrák.
První část jeho přednášky byla věnována historii trestu smrti, neboli absolutního trestu, a pojednávala o jeho používání od starověké Mezopotámie, antické Řecko a Řím, přes jeho středověké
využívání v Evropě až po současnost.
Přestože již od počátku bývalo používání
trestu smrti krátkodobě rušeno, snahy o jeho úplné zakázání pochází až z osvíceneckého 18. století.
V českých zemích byl zrušen až koncem roku 1989
a to téměř automaticky bez jakékoliv diskuze.
Druhá část přednášky se zabývala argumenty pro a proti absolutnímu trestu. Trest smrti se
vždy používal hlavně jako exemplární potrestání
s odstrašujícími účinky a navíc zabraňoval recidivě.
V případě brutálního činu je také brán jako jediná
adekvátní odplata. Jediným silným argumentem
proti jeho používání je možný justiční omyl.

Většina posluchačů se v diskuzi na konci
přednášky vyslovila pro trest smrti. Diskuze o jeho znovuzavedení byly nakonec aktuální i před rokem, kdy slovenský občan Antonín Novák, nelegálně pobývající v České republice, znásilnil a zabil devítiletého Jakuba.
MO DM Praha

www.delnickamladez.cz
Když se zamyslíme nad úpadkem světa nebo konkrétně našeho národa, zjistíme, že je naše
společnost devastována na různých frontách. Jednou z těch nejdůležitějších je globální kultura naší civilizace. Ať už jako příklad vezmeme jakoukoliv její složku, spatřujeme naprosté převrácení všeho krásného a inspirativního v odporné, perverzní
a plytké „moderní umění“.
Asi v každé době jsme mohli najít duševně
choré a nevyrovnané jedince, kteří se snažili své
šílené emoce převést do nějakého díla. Ale v každé dřívější době byli tito jedinci zavrhováni či ignorováni. Nikdo nebral pár fleků na plátně, které
zvládne i dítě v mateřské škole, za umění. Čím to
je, že je tomu v dnešní době jinak? Že outsideři bez
talentu jsou nyní považováni za umělce?
Nemyslím si, že by to bylo tím, že již nežijí lidé s opravdovým talentem, to rozhodně ne.
Problém je úplně někde jinde. Jako i na oněch
dalších frontách, dochází k prznění naší kultury naprosto cíleně. Ti samí potomci „vyvoleného“ národa, kteří určují standardy médií, určují
stejně tak standardy celé kultury. Vědomě odřízli skutečné umělecké duše od povědomí lidstva a místo nich vybrali skutečně psychicky nemocné lidi, kteří chtějí své úchylky a pohnutky
veřejně uplatnit. Samozřejmě, že většina těchto „umělců“ pochází z jejich vlastní komunity.
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Konec umění?
Spíše skoncujme s neumělci!
Jelikož styl tohoto národa byl vždy jen perverzní a nechutný. Odráží totiž plně jejich pokřivené myšlení.
Hlavním záměrem ničení evropské kultury je
snížit nás na tu nejnižší a nejubožejší úroveň a zničit tak umění, které Evropany odjakživa spojovalo. Nyní nás staví na úroveň ubohosti. Téměř každému teď přijde, že na našem umění není nic výjimečného ani krásnějšího, než na umění Afričana
či osoby, jako je například David Černý.
Znehodnocení evropské kultury je zničení
důležitého rysu, který nás, Evropany, spojoval. Díla umělců, jako byli Wagner či Beethoven, představovala standard pro celou evropskou populaci.
Dnes leží standardy naprosto někde jinde. Dnes
však stačí, aby se označil nějaký výtvor za krásný
a moderní a banda zbohatlíků bude sténat nadšením klidně i nad kýblem trusu.
Chtěla bych jako jasnou ukázku této zhoub-

né taktiky uvést jeden ze slavných výroků Marcuse Tullia Cicera (42 př. Kr.), z kterého si lze vzít
velké ponaučení:
„Národ se může ubránit svým bláznům a dokonce i těm ambiciózním. Nemůže ale přežít zradu
ze svých řad. Nepřítel před branami je méně nebezpečný, toho každý rozpozná; ten nese svojí vlajku vztyčenu vysoko nad hlavou. Ale zrádce se mezi
lidmi za branami pohybuje svobodně, jeho zákeřný
šepot zní ve všech alejích i v městských budovách.
Zrádce nevypadá nikdy jako zrádce, mluví podobně jako jeho oběti, má nenápadnou tvář a jeho rozmluvy nevyvolávají rozruch, dožaduje se nízkosti,
kterou v srdcích nosí všichni lidé. Takto nahlodává
duši národa. Pracuje tajně a za noci na podkopávání pilířů, na nichž obec stojí; infikuje ji tak, aby nemohla více odolávat. Vraha není nutné se obávat
tolik jako zrádce, zrádce ztělesňuje mor.“
Lucie Šlégrová

Jeden prázdninový víkend na Vysočině
Poslední víkend v červenci se pro Dělnickou
mládež z Vysočiny nesl ve sportovním a kulturním
duchu. Tento článek o je něm.
V sobotu se sedm členů místní organizace
zúčastňuje turnaje v malé kopané v Pohledu. Pod
názvem „Disidenti“ bojujeme celý den o co nejlepší umístění. Přichází nás podpořit mnoho známých.
Zapálenou hrou prověřujeme fyzičku a hlavně posilujeme našeho týmového ducha. Výbornou a přátelskou náladu nám nepřekazí ani proměnlivé počasí, kdy nás zchladí několik dešťových přeháněk,
ani konečné umístění, které na vysněnou „bednu“
bohužel nestačí…

Touha po vzdělání mezi mládeží na Moravě
stále trvá, a tak se mladí národní socialisté z Brna
a okolí vydali 25. července na další naučný výlet do
Letovic. V plánu byla návštěva keltského skanzenu
Isarno (www.isarno.com), kam jsme měli zamířeno nejenom kvůli historickým kořenům naší civilizace, ale také proto, že se zde v tento den měla
uskutečnit přehlídka skupiny historického šermu,
zabývající se dobou Marca Aurelia.
Na místo jsme dojeli s dostatečným předstihem, jelikož jsme nechtěli přijít o žádný bod programu. Dominantou oppida byla velká brána obklopená valem. Až po
průchodu jsme mohli
obdivovat první stavby vybudované původním způsobem, což už
od samotného začátku akce navozovalo dosti dávnou dobu. Lidé provozující skanzen se snaží o věrnou kopii obydlí našich předků, což dosvědčovala i některá zvířata, která tu chovají, dále nádobí
v budovách, na kterých bylo vidět, že neslouží jen
dekoračním účelům.
Při vstupu do stylově vybudované a zařízené
restaurace nás u vchodu po stranách uvítaly štíty
a zbraně jak Keltů, tak i dnešních „dobyvatelů“ –
Římanů. Jelikož bylo ještě trochu času do začátku
akce, tak směle přisedáme k římské legii a docela
dlouze diskutujeme o době jak Marca Aurelia, tak
i Caesara. Obě tyto epochy dvou, asi největších panovníků římského impéria uchvacují nejenom nás,
ale postupně i další poslouchající. Členové skupiny Roma Victor (www.romavictor.cz) – jak se nazývají, nám rádi zodpovídají všechny dotazy a postupně si vyměňujeme znalosti.
Samotný program celodenní akce nazvané
„Hurá Římani“ se opírá o několik částí. Nejprve
bylo „Římany“ představeno celé vybavení vojáka
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V neděli dopoledne se po fyzicky náročné
sobotě znovu scházíme. Tentokrát za účelem navštívení dominanty našeho kraje – hradu Lipnice.
Dnes už se k nám přidávají i kamarádi z okolních
okresů a náš počet se zvyšuje na 25. Lepší počasí nám ani vyjít nemohlo, neboť je teplý a slunečný den.
Před samotnou návštěvou hradu se vydáváme na procházku po zajímavostech stejnojmenné, k hradu přiléhající obce, a také okolních lesů.
Naším cílem je zhlédnout umění místních mistrů
z oboru kamenictví a uměleckého kovářství. Zejména monumenty vytesané ve skalních stěnách
velkých zatopených lomů
budou všem stovky let připomínat neodmyslitelnou
spjatost obce s kamenickou tradicí.
Obdivujeme „Bretschneiderovo ucho“ – prohlášené za Národní památník odposlechu, „Ústa
pravdy“, „Zlaté oči“, které budou dle mistrových
slov hledět tisíc let. Nelze
opomenout ani další umělecká díla jako obří gramofon, obří jednohubku
„alá Jurajda“ či obří kolo
„Kostitřas“.
V Lipnici nad Sázavou vznikla i legendární postava dobrého vojá-

téměř není Čecha, který by Švejka neznal, málokdo si již uvědomuje, že jeho autor zběhl na konci 1. sv. války z československých legií do Rudé
armády, kde se v několika jednotkách stal politickým komisařem. Díky systému velení tak společně s armádním velitelem této jednotce přímo velel. Jeho jednotka se tak jako jiné jednotky
Rudé armády podílela na obrovských zvěrstvech
spáchaných během občanské války. Ani do Čes-

té doby, posléze skupina představila první ze tří
scének, kde se herci skupiny nebáli ostrých soubojů se štíty a meči, což publikum složené především
z dětských diváků sledovalo doslova bez dechu.
Mezi dalšími představeními zapojili pořadatelé do
programu i děti, kdy jednak připravili krátkou soutěž s několika dobovými disciplínami, tak i zapojili dětského diváka přímo do bojů mezi Kelty a Římany, což nejmladší bavilo asi nejvíce.
Pro ty starší probíhaly přednášky o době
Keltů, kdy nám byly ukázány zbraně té doby, něco málo jsme se dověděli o kultuře a o způsobech
života v takové vesnici.
Pro všechny zde zase byly
ke koupi výrobky z pálené hlíny, kožešin, ozdoby
a další upomínkové předměty. Když si návštěvník k tomu všemu ještě koupil kus na ohni upraveného masa a ti starší si dopřáli doušek medoviny, tak si po chvíli každý mohl
připadat jako nefalšovaný člen oppida.
Tady jsme již po několikáté byli svědky dvojího metru, který se stal pro dnešní mocipány modlou, když mezi přívěsky nalézáme keltský kříž; symbolicky spjatý symbol s touto kulturou. Co by nám
– národním aktivistům – však mohlo hrozit, kdybychom si tento předmět zakoupili a s hrdostí svých
předků na hrudích nosili?! To si ponechme sami
pro sebe, jak by nás ideopolicie perzekuovala. A to
nechceme polemizovat o dalších symbolech, které
si tu děti mohly jako své talismany koupit. Takový nevinný kamínek s odální runou by se jistě hodil do spisu ministerstva vnitra k zákazu nejenom
naší Mládeže, ale také i celé strany.
K tomu všemu nám ukazovala zase kousek
jiné kultury skupina Roma Victor a museli jsme
nejedenkrát ocenit potleskem jejich vtipné podání připravené scénky. Kupodivu jejich nasazení by-

lo tak velké, že po poslední hře jsme na některých
viděli nejeden šrám způsobený mečem.
Odpoledne rychle ubíhalo a my začínali být
přesyceni nabytými vědomostmi. Tudíž jsme se naposledy nabažili pohledem na dávnou kulturu našich zemí a zamířili k domovu. Nutno podotknout,
že ještě cestou jsme hodnotili a debatovali o nabytých znalostech.

ka Švejka, jehož autorem není nikdo jiný než Jaroslav Hašek. Jeho životní dílo dokázalo díky komunistické propagandě zastínit jeho nechvályhodné činy během života samotného. Zatímco

koslovenska se Hašek nevrátil jen tak, byl domů totiž vyslán, aby zde organizoval komunistické hnutí.
Po krátkém osvěžení se blížíme k naší poslední zastávce – hradu Lipnici, národní památce. Ten byl založen před sedmi sty lety mocným
rodem Lichtenburků, aby jako strážný hrad hlídal
celé širé okolí. Například město Německý Brod
s jeho stříbrnými doly
a kupecké stezky, které se proplétaly tímto krajem řeky Sázavy
na rozhraní Království
českého a Markrabství
moravského.
Za Trčků z Lípy
na počátku 16. století
byl přestavěn do podoby pozdně gotické
hradní residence. Za
svou historii vystřídal
mnoho pánů, až ho
v polovině 19. století zachvátil obrovský
požár. Nad mohutností jeho trosek se nám
však tají dech dodnes.
Úžasná prohlídka hradu a bohatých expozic nám připomíná slavné doby českých králů, kruté bitvy třicetileté války a tajemné příběhy samotného hradu. Vyhlídka z hradeb nám zobrazuje nepopsatelnou krásu naší země, našeho domova.
Plni hlubokých dojmů z vydařeného dne se
spolu po závěrečné dvouhodinové schůzi loučíme.
Ne však na dlouho, protože se již brzy všichni společně vydáme na Den svobody 2.
Jan Eis

Roma victor!

Dělnická mládež je tu jen krátkou dobu,
ale touha po aktivismu, poznání, změně a kulturní vzdělanosti je obrovská a sílí den ode dne.
Je povzbuzující vidět, kolik mladých se dokáže
spojit v jeden fungující celek, když jde o dobrou věc.
Společně k lepší budoucnosti!
Jiří Dudák, DiS.

www.delnickamladez.cz
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Sportovní den moravské mládeže
O neustávajících aktivitách členů
Dělnické mládeže se může veřejnost přesvědčit opět po sobotě 4. července, kdy brněnská místní organizace uspořádala sportovní den pro mladé členy a sympatizanty
národně-socialistických idejí z jihu Moravy.
Pozvání brněnské mládeže přijali
i kamarádi z nedalekého Blanska a Hodonína. Ostatní týmy sestavili brněnští, a to
nejen členové DM, ale i naši přátelé, spolužáci a další naši známí, kteří si jen chtěli užít
prázdninový den. Jasně jsme tím ukázali, že
DM totiž není nějaká sekta uzavřená sama
do sebe, ba právě naopak sdružení mladých
lidí žijících úplně normálním životem a ote-

Aktivismus Dělnické mládeže na Trutnovsku

Je to již několik měsíců, co v Trutnově vznikla v pořadí čtvrtá buňka Dělnické mládeže. Národně
socialistická Dělnická mládež tudíž získala možnost
a uplatnění i v tomto regionu. Místní organizace, jakožto základní pilíř Dělnické mládeže, tak i strany, jsou
pro nás velmi důležité. Jen dobré pokrytí republiky sítí
lokálních organizací může zajistit další rozvoj svobodného národního socialismu.
Také ale nesmíme zapomenout na slova Ladislava Zemánka, který se ve svém článku v Dělnických
listech zabýval problematikou poměru mezi kvalitou
a kvantitou aplikovanou na Dělnickou stranu, respektive Dělnickou mládež.
K aktivismu a činnosti musíme jít všichni, jelikož planými řečmi nikdy ke svým cílům nedojdeme!
A to neplatí jen pro mládež v Trutnově, ale pro všechny „Dělníky“ v republice. Papírové členství je skrytý
problém, který se už projevuje nejen v Trutnově, proto
s ním musíme bojovat a takové lidi aktivně zapojit nebo se s nimi bohužel rozloučit. Členství není o tom, že
svým známým ukazuji členskou legitimaci, ale že jsem
aktivní a „stavím“ na NS ideologii a programu Dělnické strany a mládeže!
Dělnická mládež je sdružení hlavně pro mladé,
tudíž by měla zacílit i na elektronickou podobu své propagace. V dnešní době internetu je to spíše nutností,
než komfortem. Trutnovská organizace měla jako první mezi místními organizacemi Dělnické mládeže svůj
web a jako první zacílila na Facebook, dnešní hit mezi

Chci vstoupit do
Dělnické mládeže

Do Dělnické mládeže se může zapojit každý, komu je více než 15 let (a méně než 35 let). Musí vyplnit
přihlášku a poslat se svou fotografií (průkazovou! nikoliv podomácku vytištěnou) na adresu hnutí: Dělnická mládež, Ciolkovského 853, P.O.BOX 3, 161 00 Praha 6. Následně mu bude vystavena členská legitimace
a společně s průvodním dopisem (manuálem) zaslána
zpět na uvedenou adresu bydliště.
Členský příspěvek na činnost a výstavbu hnutí činí 300 Kč na rok, splátka může být i půlroční (150 Kč).
Obnos zašlete na bankovní účet sdružení: 228 787 719
/ 0300.
Členství v DM je důsledně oddělené od základny
DS, aktivista může být (ale i nemusí) členem jak Dělnické strany, tak i Dělnické mládeže. Je však třeba připomenout, že členství ve straně je podle zákona možné
až od 18 let, kdežto u našeho sdružení od patnácti.

Kontakty

Dělnická mládež – Ciolkovského 853,
P. O. BOX 3, 161 00 Praha 6
Ústřední sekretariát DM –
e-mail: info@delnickamladez.cz
Místopředseda DM – Matyáš Sombati (agenda), e-mail: sombati@delnickamladez.cz
Místopředsedkyně DM – Lucie Šlégrová (propagace), e-mail: slegrova@delnickamladez.cz

Místní organizace DM
Praha – předseda Matyáš Sombati, e-mail:
sombati@delnickamladez.cz
Jihlava – předseda Roman Jurek, e-mail:
delnickamladez.jihlava@email.cz
Brno – předseda Erik Lamprecht, e-mail:
dm-brno@seznam.cz
www.dm-brno.czweb.org
Trutnov – předseda Marek Petráš, e-mail:
dmtrutnov@email.cz
web: www.dmtrutnov.webnode.cz
Havlíčkův Brod – předseda Jan Eis, e-mail:
dm.havlickuvbrod@gmail.com
Litvínov – předseda Antonín Jelínek, e-mail:
mo.dm.litvinov@centrum.cz
Plzeň – předseda Martin Ulč, e-mail:
MladezPlzen@seznam.cz
Ostrava – předseda David Kundľa, email:
davidkundla@seznam.cz

sociálními servery.
V dnešní době vedeme nejen fan-profil předsedy DS Tomáše Vandase, ale také Dělnických listů a naší místní organizace. Zatím máme s Facebookem dobrý
ohlas a také mnoho kladných zkušeností s dalšími NS
aktivisty, kteří se již přidali nebo nám vyjadřují podporu, a to nejen ve volbách. Proto si myslíme, že by svoje
stránky měla mít každá buňka mládeže. Opravdu, „amatérské stránky“ přes poskytovatele zvládne i počítačový
amatér, tvorba zabere několik hodin práce a nemusí stát
ani korunu. Ale každý musíme podle svých možností.
My, jako členové Dělnické mládeže v Trutnově,
jsme si proto schválili, že svoji elektronickou propagaci posuneme opět o krok dále a postavíme profesionální stránky na své doméně s rozšířenou nabídkou informací, zpravodajství a i našeho NS učení a vše dovršíme novými mailovými adresami pod stejnou doménou. Celý projekt budeme hradit z členských příspěvků
k tomu určených a každého člena to vyjde na pár desítek korun za rok.
Myslím si, že je to dobrá iniciativa nejen pro naši
místní organizaci, ale celé NS hnutí. Naší organizaci to
zatím přináší velice dobrou reklamu v regionu a zdroj
informací široké veřejnosti.
Vedení trutnovské mládeže rovněž pracuje na regionálním projektu, který pomůže lepší organizovanosti
a propagaci v celém Královéhradeckém kraji. Poté celý soubor dat a návrhů předložíme ke schválení republikovému vedení a krajskému sjezdu Dělnické strany
a mládeže. Časově počítáme s dalším půlrokem práce
a shromažďování dat. Celá složka poté bude volně přístupná všem členům Dělnické strany a mládeže z celé
republiky.
Marek Petráš

vřené všem lidem s alespoň špetkou vlastenectví a správným charakterem.
Hlavní náplň programu představoval turnaj v malé kopané. Hrálo se na
kvalitním hřišti s umělým povrchem stylem 4+1 na 2x8 minut. Poté, co se 2 týmy omluvily, jsme sestavili šestičlennou
skupinu, kde se hrálo systémem „každý
s každým“. Pár kroků od hřiště jsme postavili jakýsi hlavní stan, kde byly k dispozici nejrůznější propagační materiály,
občerstvení a vše důležité.
Jinak vyrovnaným turnajem suverénně propluli favorizovaní Cheeky boys
a získali tak zlaté medaile. Naopak na výsledkovém dně skončili nejzkušenější Kameníci, kteří většinu volného času trávili
u stánku za účelem nabrání patřičné energie do zápasů, což se však nakonec ukázalo být kontraproduktivní. V mezičasech
jsme také využili přilehlých prostor k vedlejším disciplínám, jako hod koulí nebo
přetahování lanem, které tým kameníků svorně ovládl
a vylepšil si tak reputaci z fotbalového turnaje.

Konečná tabulka fotbalového turnaje
Místo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jméno
Cheeky boys
Blansko
1. máj team
Hodonín
Black power
Kameníci

Body
15
9
9
6
3
3

Skóre
23:6
20:10
14:10
8:14
2:14
7:20

Návštěva muzea ve Slezsku
Počátkem letošních prázdnin se členové DM vydali navštívit nově otevřené Slezské zemské muzeum
v Hrabyni, která se nachází 18 km od Ostravy. V areálu
muzea se také kromě tanků, houfnic a kanónů nachází i mohyla, která byla postavena v roce 1980 na místě,
kde probíhaly nejtvrdší boje ostravsko-opavské operace v roce 1945. Na začátku devadesátých let bylo muzeum obohaceno o Památník II. světové války.
Muzeum bylo v poslední době renovováno a po
příchodu do areálu muzea jsme byli nemile překvapeni velkým úbytkem techniky, které zde před renovací
bylo mnohem více. Nenechali jsme se ale odradit prvním zklamáním a po vstupu do budovy se chmury vy-

Za co bojujeme
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Když jsme při vstupu do Dělnické mládeže podepisovali své legitimace, podepsali jsme se pod něco
velkého. Zavázali jsme se k našemu světonázoru, světonázoru národního socialismu. Je to totiž právě on,
který nás tak spojuje. Díky této naší společné myšlence vedeme společný boj, za naší budoucnost.
Ale co je podstatnou částí národního socialis-

mu? Sebezdokonalování. Snaha na sobě pracovat, ve
prospěch naší věci a našeho boje. A je to také podstatou samotné DM, vychovávat naše lidi ke svému sebezdokonalování. A především jít jim v tom příkladem.
Musíme si uvědomit, že tohle není žádná hra, ale
skutečný a tvrdý boj! A právě proto, musíme nyní vynaložit veškeré své síly na to, abychom ho vyhráli. Není to jednoduché a bude to ještě těžší, tím si můžeme
být jistí a musíme s tím počítat.
Je před námi mnoho práce a mnoho překážek.
Právě teď se totiž podílíme na zlomovém bodu v našich dějinách a je jen a jen na nás, abychom ho dovedli
k vítězství národního socialismu. Tudíž je naší povinností dát do toho vše.
Já vím, je těžké přijít o pohodlí na které jsme
zvyklí, ale doba si to vyžaduje. Protože pokud to podceníme a nedáme do toho všechny své síly, druhá šance už prostě nebude. Nyní tedy musíme podřídit naše osobní potřeby našim ideálům a tomu, za co bojujeme, jinak totiž nebude možné zvítězit. Náš boj je na
prvním místě a pokud si to všichni uvědomíme, už nás
nic nezastaví!
Lucie Šlégrová

PŘIHLÁŠKA
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: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Po vyhlášení výsledků a předání cen jsme všichni
společně v našem „hlavním stanu“ zhodnotili úspěšný
průběh celého dne, který proběhl v mimořádně kamarádské a veselé atmosféře. Všichni také ocenili výbornou organizaci celé akce, které se zúčastnilo přes 60
lidí. Za to patří velký dík lidem, kteří se na organizačních věcech podíleli. Jen víc takových akcí, kdy se národně uvědomělá mládež sejde v přátelské atmosféře
při sportovních aktivitách! Již se začínáme těšit na příští ročník, kdy lze očekávat, že každá místní organice
DM z Moravy i Čech postaví svůj vlastní tým. Jestliže
se vydaří alespoň tolik, co ten „nultý“, pak je rozhodně na co se těšit!
Erik Lamprecht

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: Dělnická mládež, PO BOX 3, 161 00 Praha 6. Příloha: průkazová fotografie (maximálně 1 rok stará).

tratily. Vevnitř toho na koukání bylo opravdu hodně.
Nejlepší expozice se nacházela ve sklepě, který byl proměněn v jedno velké bojiště.
Vnitřek byl také vybaven počítačovými panely,
ve kterých toho šle nalézt skutečně hodně: od fotek,
po detailní popisy bojů. Atmosféra muzea byla dovršena zvukovými efekty výbuchů a střelby.
Prohlídka nám zabrala asi hodinu a kromě znalostí jsme se obohatili i o skvělý zážitek.
David Kundľa

Režisér ČT za hajlování
potrestán nebude
Aktivisté DM se 16. března v rámci natáčení pořadu Střípky Jednoho světa zúčastnili rozhovoru s režisérem ČT Martinem Duškem. Ten je přivítal slovy „Heil Hitler“. Celý rozhovor i představení se pana režiséra přitom natáčela kamera, jejíž nahrávka byla použita
jako důkaz a spolu s trestním oznámením byla poslána
na obvodní státní zastupitelství.
Dle očekávání ale přišla odpověď obsahující vyrozumění o tom, že nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.
Nechť si veřejnost odpoví, za co by měly padat
tresty. Za slova „národní odpor“ na povolené demonstraci, nebo za chování režiséra veřejnoprávní televize, projevujícího sympatie k hnutí, které prokazatelně
směřuje k potlačení práv a svobod člověka?
Nebo se zde tresty udělují na základě jiných důvodů?
Matyáš Sombati, místopředseda DM

Podpořte
mladé hnutí

Dělnická mládež je hnutím mladých lidí,
kteří se prostřednictvím občanského sdružení
chtějí v naší zemi domoci kulturní změny, a to
od úpadkového liberalismu směrem k národnímu socialismu. Během krátké doby, od oficiálního vzniku 3. března 2009, již došlo k založení
několika místních organizací, v plánu je vydávání vlastních novin, propagačních materiálů a samozřejmě i výroba vlajek, které již tradičně nejlépe symbolizují hnutí. Žádáme proto všechny
členy DM, stejně tak i naše příznivce z DS nebo
bezpartijní, podpořte naše sdružení libovolnou
částkou na činnost. Můžete tak učinit zasláním
na náš bankovní účet:

228 787 719 / 0300
Děkujeme. NS revoluci zdar!
Předsednictvo DM

