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Přílohy

Příloha 1

Rozhovor s Erikem Lamprechtem

Jaké byly hlavní důvody vzniku DM?

Přestože já jsem nebyl přímo mezi lidmi, kteří byli u zrodu DM, tak vznik je jasný, protože 

mládež má v našem hnutí i v naší straně specifickou roli, takže jsme ji založili za účelem 

vytváření a formování nových mladých členů, kteří se později stanou budoucími politiky a 

druhý bod by byla kulturní báze. Snažíme se působit hlavně skrz kulturní bázi.

Aspirace DM? V jakých sektorech byste chtěli působit?

Naše působení se snažíme uplatňovat skrz kulturní bázi, to znamená vzdělávání skrz 

přednášky a tak podobně plus druhý faktor, který není až tak důležitý a to je spolupráce 

s politickou stranou- aktivismus typu rozdávání letáků, pořádání nějakých akcí a podobně.

Jaké jsou cíle hnutí v oblasti členské základy?

Protože my chápeme naše hnutí jako národně sociální, takže nechceme lákat lidi vyloženě na 

nás. Takže nám nejde o prospěch jen naší organizace, ale i celkově strany. Z toho plyne, že se 

snažíme zaměřit na tu kvalitu a ne na kvantitu.

Plánujete rozšířit síť místních organizací DM po celé republice (např. v Karlovarském 

kraji, kde dosahuje DSSS nadprůměrných zisků)?

Tak to určitě. To že někde MO chybí, neznamená, že ji tam založit nechceme. V ostatních 

krajích bychom rádi, ale pokud tam nejsou dostatečně kvalitní lidi, tak to nemá smysl vůbec. 

Do toho, ale až tak nemluvím, jelikož je zde problém vzdálenostní diference, proto až tolik 

nevidím do českých záležitostí.

Jaké místa v republice vidí DM, jako nejvíce problematické?

To bych rád rozčlenil do dvou bodů. Jsou tady problematické oblasti např. severní Čechy a 

severní Morava, tak tam bych očekával zisk pro stranu, ale je lepší získávat členy např. 

v Brně či v Praze, kde to nebude na popud primitivního názoru: „Mně se to nelibí“, ale kde to 

bude ideologicky hlubší.

Jak moc zasáhne DM odchod Matyáše Sombatiho?
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Je to určitě oslabení, ale myslím si, že na nás nezanevřel ňák radikálně. Vždy nám poradí a se 

vším pomůže, jen se vzdal vykonávání oficiálních funkcí, ale neznamená to, že by na nás 

zanevřel, takže jako výrazné mínus bych to neviděl.

Do jaké míry může ovlivnit fungování DM absence MO v Praze?

To vnímám jako nevýhodu skrz to, že se v Praze koná poměrně dost akcí. Přesto je lepší klub 

nemít, než ho předat nějakému hlupákovi.

Jak řešíte, když se objeví nějaký potencionální člen, ale v blízkosti jeho bydliště není 

žádná MO?

DM má spoustu členů v místech kde není žádná MO, ale pokud ten člověk má zájem se 

zapojit, tak má možnost dojíždět na akce nejbližší MO a pak na akce celorepublikového typu, 

kam doráží všichni členové z celé republiky.

Kdybych já teď chtěl založit MO v nějakém městě, kde není. Co bych pro to musel 

udělat?

Pro založení MO jsou třeba tři členové, stačí vyplnit zakládající formulář a poslat to na 

ústředí, které to schválí, málokdy se stane, že tak neučiní. A další aktivity, již záleží na 

samotné MO. Jedna MO pořádá přednášky, jiná radši rozdává letáky je to individuální.

Podle čeho rozhodujete, jestli novou MO schválíte nebo ne?

Z pravidla jsou ty lidé, kteří nás nejdříve kontaktují, a vše individuálně probereme.

Dokázal byste charakterizovat průměrného člena DM?

Myslím si, že se to absolutně nedá, protože jsme hnutí oslovující široké spektrum. Není to tak, 

že by převládali vysokoškoláci nebo vyučení lidi.

A průměrný věk?

Jsou u nás i členové kolem třiceti, ale nejčastější jsou členové okolo dvaceti let a pak patnácti. 

To jsou dvě největší skupiny.

Jaká je forma spolupráce s DSSS?

Spolupráce se stranou spočívá ve stejných cílech a podobných aktivitách. Jestliže má DSSS 

nějakou akci, tak my se na ni podílíme, někdy organizačně, někdy účastí. Stejně tak strana 

podporuje v rámci možností nás.

Z čeho je DM financována?
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Když strana po volbách do EP dostala státní příspěvek, tak nás mohla sponzorovat a platit 

nám výdaje. Teď tyto možnosti nejsou, takže si vše hradíme sami. Jediným zdrojem financí 

jsou tak členské příspěvky, jiné zdroje prakticky nemáme.

Do jaké míry se prolínají členové DM a DSSS?

Členství se nijak nevylučuje a je běžné. Na příklad já se členem obou organizací. Jediným 

rozdílem je, že člen strany musí být starší osmnácti let.

Jaká je podle Vás pozice členů DM ve straně?

Určitě může členství v DM v budoucím postupu ve straně pomoci. Navíc v naší straně je 

pozice mládeže dost specifická a je určitě silnější než v jiných stranách. Je to z toho důvodu, 

že členové strany i hnutí jsou idealisté hledající svobodu a tak podobně a to se většinou váže 

k mladým lidem, proto jich je tolik v naší straně a je tak výrazná i naše mládež.

Jak a do jaké míry se DM inspirovala Republikánskou mládeží?

Nedá se říct, že bychom se konkrétně inspirovali, snažili jsme se stavět nové zásady, ale určitá 

spojitost zde na první pohled může být.

Jaké jsou vaše mezinárodní konexe a spolupráce se zahraničními subjekty?

Spolupráce není nijak silná, určité kontakty máme na Slovensku u Pospolitosti, která nemá 

žádnou mládežnickou organizaci, ale má kolem sebe spoust mladých lidí. A pak v Německu 

s Junge Nationaldemokraten, zde ale není žádná zásadní spolupráce. Je to v rovině, že si 

občas pomůžeme s nějakým projektem. Avšak je to na bázi nějakého konkrétního pozvání na 

akce.

Jak se vy osobně díváte na AN a jejich distanc od DSSS?

Na AN nemám specifický názor. Co se týká jejich distancu, myslím, že to byla chyba, která se 

ztratí a věci budou jako dřív.

Vidíte nějaký tuzemský subjekt, se kterým byste chtěli spolupracovat? 

Není mi znám žádný takový subjekt.

Jaké byly hlavní témata DM v kampani?

Co se týče programu strany, ten sdružení nijak neurčuje, takže my se snažíme daný program 

pouze propagovat.

Podíleli se členové DM na tvorbě volebního programu pro komunální volby?

To je vždy individuální. Já jsem se na příklad v Brně na tvorbě programu podílel, ale nevím, 

jak tomu bylo na příklad v Mostě. Možné to je. Ale je to vždy individuální záležitost. Co se 

týče celorepublikové programu, tak to vždy řeší předsednictvo strany a my k tomu nejsme 

přizváni.
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Jak vy osobně vnímáte výsledky parlamentních voleb?

Pro mě osobně je to obrovské zklamání. Vidím to hodně negativně, jelikož mě zklamalo 

obalamucení voličů, jakože novými stranami TOP 09 a VV. Protože to je jen klam na lidi, 

kteří na toto naletěli.

Máte pocit, že jste v něčem chybovali?

Myslím si, že ne. Podmínky vytváří systém a my jsme nemohli udělat nic lépe. Systém byl 

jaksi silnější než my.

Jak hodnotíte komunální volby?

Já osobně nevidím budoucnost v tom, jestli budeme mít někde deset nebo dvacet zastupitelů. 

K tomu, abychom mohli aplikovat naše ideje, tak zde je nemůžeme realizovat. Zde vidím 

chybu jen v tom, že jsme mnohde polevili v obsazení kandidátek, navíc jsme mohli být ve 

více obcích a tak podobně.

Kolik členů DM a v jakých regionech se do kampaně zapojilo?

Členů můžu říct desítky. Nejsilněji v Brně, v severních Čechách- na Mostecku a v Chomutově 

i v Praze se podílela mládež.

Jakou členskou základnou DM disponuje?

Zaznamenáváme pravidelný přírůstek, dnes je nás přibližně 130.

Objevili se členi DM i na kandidátkách DSSS a jak byste vyhodnotil jejich výsledek?

Odpovím konkrétním příkladem. V Brně bylo na kandidátce 55 lidí z toho asi 15 členů 

mládeže, já jsem byl na druhém místě a další od 15 do 30 místa. A volební zisk byl stejný 

jako u ostatních kandidátů.

Vnímáte v DM rivalitu mezi Prahou a Brnem?

Zvlášť tím, že byl zvolen předseda z Brna, tak se to podařilo odbourat. Absolutně nevidím 

žádné předsudky vůči městům, odkud členové pochází. 

Velká část veřejnosti bere DM a DSSS stále jen jako neonacistická uskupení, jak chcete 

ze sebe tuto nálepku strhnout?

Toto pramení hlavně z náhledu, který je dávám skrz systémová média, takže nikdy se nám 

toho nepodaří zbavit úplně, ale určitě se o to naším vystupováním a aktivitami snažit. A 

myslím si, že se nám to v rámci možností daří, ale pořád je na čem pracovat.



12

Přesto je v širším vedení DM pan Dudák a na akcích DM se velmi často objevuje i pan 

Hroch, tedy pánové, kteří jsou s neonacismem i na základě fotografií velmi často 

spojováni?

Co se týká Jiřího Dudáka, tak je rozhodně pozitivní, že je našim členem. To jestli je 

neonacista nebo ne, na to absolutně nehledím, protože je to člověk, který má velice zdravé 

hodnoty, je organizačně schopný a pro naše sdružení je pozitivní, že je jeho součástí. Pokud 

bych v hypotetické rovině bral skutečnost, že se někde vyfotil s takovou vlajkou, tak to není 

žádný závažný problém v tom smyslu, abychom ho z DM vykopli: „ Bohužel Jirko, tak ses 

takhle vyfotil, tak od nás odejdi“. Pokud by to byla pravda, tak beru, že pochybil, ale nebudu 

ho za to nijak odsuzovat. Jsou daleko horší věci, které se tady dějí a pro které bych někoho 

odsoudil.

Jak by DM sama sebe ideologicky definovala?

Je to velice specifické a ideologicky nezařaditelné. Těžko hledat podobný subjekt. My máme 

ideologii, kterou jsem ještě u nikoho jiného neviděl.

Do jaké míry jste vázáni na DSSS? Myslíte, že by její zánik znamenal i váš konec?

Na stranu jsme vázáni hodně, ale můžeme fungovat i zcela samostatně, ale chceme vždy 

kráčet po boku strany.

Jak se díváte na Národní odpor?

Pro mě NO není žádnou organizací, pokud vím, jsou to jen stránky. Pokud má NO nějaké 

struktury, tak o tom nevím a nijak nezasahují do naší činnosti.

Jak se díváte na fakt, že se na stránce odpor.org objevují články přejaté z dělnických 

listů, či pozvánky na akce DSSS?

Nevidím to negativně, pokud něco vyjde na našich stránkách a rozšíří se to dál, ať už 

kamkoliv, tak je to vždy dobře, protože si to může přečíst víc a víc lidí. Pokud by si to převzal 

i KSM na své stránky taky bych neprotestoval. V tomto nevidím problém.

Jak byste definoval neonacismus?

Neonacismus není definovaný, v tom je ten základní problém, protože nikdo nikdy neřekl: Co 

je to neonacismus. Jestli je to nacionalismus v dnešní době, jak je to často prezentováno. 

Zaleží, zda je to ten, kdo je nacionalistou a média ho nazývají neonacistou nebo ten, kdo se 

zde snaží o Čtvrtou říši. Problém je v tom, že nejsou žádné definice. A já se ho definovat 

neodvažuju.

Jak si představujete, že by měl národní socialismus, ze kterého chcete vycházet, u nás 

vypadat?

Vycházíme z myšlenek prvorepublikových národních socialistů, ale chceme tuto ideologii 

aplikovat na dnešní dobu. Chceme naši soudobou ideologii.
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Jak se budete připravovat na krajské volby?

Budeme se podílet v maximální míře při kampani. Nejde jen o to uspět v jednotlivých 

volbách, ale dostat se do podvědomí lidí celkově. Jestli se někam dostaneme nebo ne, není až 

tak klíčové.

Jak funguje MO v Brně?

V rámci MO Brno je činnost brána revolučně, nesnažíme se dělat schůze, ale vše budujeme 

skrz kamarádství, aby nás to bavilo. Místo schůze jdeme radši na výlet. Tato činnost nás baví 

a naplňuje. Pak jsme před volbami dělali infostánky, věc, která byla jen v Brně. A to nás 

hrozně baví být v kontaktu s lidmi, dokonce byl zájem takový, že jsme museli vybírat členy, 

kteří tam půjdou a kteří ne. Bohužel se toto dělo pouze v Brně. Pak jsme pořádali akci školní 

dvůr, kdy jsme se inspirovali u  JN a jejich akci Aktion Schulhof v Německu. To jsme 

rozdávali naše materiály a tiskoviny před školami. Děláme neobvyklé věci, které lidi baví, a 

vytvořili jsme zdraví kolektiv, navíc nehledíme na osobní prospěch. To jak to funguje v Brně, 

tak bych byl rád, kdyby se to rozšířilo i dál.

Jak se akce Školní dvůr odrazila v nárůstu členské základně?

Mrzí mě to, ale nijak výrazně ne, alespoň nemám takové zprávy.

Máte problémy se se svými akcemi dostat na akademickou půdu?

Tady to nemá ani cenu zkoušet, pro nás je problém i uspořádat jakoukoliv schůzi v rámci 

strany, protože v hospodách, kde pořádáme schůze, nás podruhé nechtějí, protože se jim tam 

zvyšuje počet kontrol a jsou na ně vytvářeny silné tlaky. Proto veřejné akce na školách jsou 

velmi špatně realizovatelné.
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Příloha 2

Rozhovor s Jakubem Svobodou a Janem Dostálem:

Jak jste se o DM dozvěděli a kdy jste do ní vstoupil?

Svoboda: Tak ňák z médií. Do DM sem vstoupil někdy v září a jsem tam přes rok.

Dostál: O DM sem se dozvěděl především z médií, zejména v té mediální masáži potom 

Janovu, kdy se o DS mluvilo hodně a právě sem četl, že byla založena DM. To byl vlastně 

jeden zdroj a pak vlastně aj přes předsedu Erika Lamprechta, kterého znám již delší dobu, 

takže s ním sme to i diskutovali a vstoupil jsem těsně po založení tady místní pobočky v Brně.

A jak u Vás konkrétně probíhalo přijetí?

S: Normálně přes net  jsem si stáhl tu přihlášku a vyplnil.

Takže jste tam nikoho neznal?

Ne, nikoho jsem neznal.

Jak se vyvíjela místní organizace v Brně? (personální složení, počet členů, akce.)

S: Erik Lamprecht byl předseda první. Jinak se to rozjelo dost rychle tady v Brně a ty akce, 

tady to bylo takový živý vlastně od začátku, pak přišlo období, kdy to začlo stagnovat, no ale 

potom se to zase rozjelo a myslím, že jak je to teď, tak je to příkladný pro celou republiku.

D: Začátky byla taková organizace, co je hodně spjata s DS, takže to bylo dost rozporuplný, 

kdy plno lidí nechtělo vstoupit jen proto, že je to Dělnická mládež, aby nikde nebyli vidět. 

Třeba souhlasili s myšlenkami, s programem se vším, ale nechtěli vstoupit jen kvůli tomu, že 

jsme spjatí s DS, kdy sme byli označováni za neonacisty a podobně. Takže ta členská 

základna aj teď jsou s tim problémy, ale přesto se postupně rozrůstá. Jde to pomalu, ale jde to. 

A tady to bylo dobrý i v tom smyslu, že sme od začátku spolupracovali s místní organizací 

DS, později DSSS, takže tam byla vzájemná spolupráce hodně úzká, kdy sme všechny akce 

dělali spolu, takže akcí tady bylo plno. Samozřejmě teď je úroveň celkem dobrá, ale pořád je 

co zlepšovat.

Kolik má MO v Brně členů?

D: Přibližně třicet.

A to je konstantní číslo nebo v minulosti rostlo nebo naopak klesalo?

S: Tak sice pár členů odešlo, postupem času se to některým znelíbilo, někteří se nehlásili, tak 

jsme je vyhodili, protože je to zbytečný je držet, pokud nemaj zájem.



15

D: Jo pár lidi se prostě jenom přihlásili a byli v podstatě jen papíroví, ale ty jsou pro nás 

v podstatě neprospěšní. Pokud nemají zájem se aktivně podílet, tak jsou pro nás v podstatě 

zbyteční.

Jaké akce v rámci MO Brno máte za sebou a jaké plánujete?

D: Tak největší bude první máj a akce strany. Plus vyloženě akce mládeže jako sportovní den 

hlavně, který si každý rok pořádáme, tam se sejde třeba hodně lidí, kde tam je sportovní turnaj 

ve fotbálku i v dalších disciplínách takhle. A myslím, že je to celkem dobrá a každoroční 

akce, na kterou úspěšně každý rok navazujeme.

A akce jako Školní dvůr nebo Moje srdce bije pro Moravu?

S: To probíhá neustále, nemá to žádný vrchol, protože to je akce, která se může kdykoliv 

dělat, pořádat. A školní dvůr až dostanem materiály, tak třeba pudem někam na týden 

rozdávat. Jinak abych tak řekl, co já sem zažil za ty akce, tak mně spíš imponujou třeba ty 

sběry odpadků a ten sportovní den, protože tam opravdu jde o to, že se stmelí ten kolektiv. Ty 

politický akce, samozřejmě tam se účastníme, protože to je třeba se účastnit a je to v podstatě 

i naše povinnost.

D: Takže no, asi tak (smích).

Ještě když se vrátím k akci školní dvůr, tak zaznamenala tato akce nějaký ohlas či 

úspěch? Získali jste na základě této akce nové členy?

S: Právě takhle to nevíme, protože když přijde přihláška, tak my nevíme odkud je. Takže my 

žádnou odezvu nemáme a nemůžeme vidět, jestli to bylo díky tomudle nebo ne. Ale já si 

myslím, že tyhle akce mají smysl, protože už podle těch reakcí některých žáků škol, člověk 

pozná, že se jim to líbí, a i když třeba nevstoupí do mládeže, tak ho to aspoň nějak osloví.

D: Tak je to potřeba, dát vědět mladým lidem, že nějak existujem, jak existujem, co jsou naše 

zásady. Ne aby si všechno vzali z té televize a z těch médií, ale tak, jak je to popravdě. Takže 

je potřeba, aby o nás prostě věděli, aby si o nás udělali vlastní obrázek, takže nemusí za 

každou cenu vstupovat.

Do jaké míry probíhá v rámci vaší MO prolínání členů DM a DSSS?

D: Já teda jsem aj v mládeži aj ve straně a myslím, že to tak je u poloviny lidí starších 

osmnácti let.

Jak jste se podíleli na loňských parlamentních volbách? (Kampaň, kandidátní listiny)

D: Já myslím, že tam bylo jen vedení MO Brno. Já jsem v té době myslím ještě nebyl ve 

straně, ale nejsem si jistej.

S: Já jsem na kandidátce osobně byl, ale lidí z mládeže, pokud si dobře pamatuju, tak tam 

moc nebylo. Co se týče kampaně, tak měli sme tady ten stánek, informační stánek, že?
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D: Informační stánek to byla teda spíš akce DS, ale dělali jsme to taky a podíleli se na tom.

A jaké byly ohlasy obyvatel?

D: Kupodivu celkem pozitivní, což sem se divil. Sem si myslel, že tam na nás budou chodit a 

pokřikovat, ale většinou ne. Takhle koho to nezajímá nebo kdo je proti tomu, tak tam asi ani 

nechodil, a kdo se chtěl podívat a zeptat se na něco, tak přišel a normálně s náma bez 

problému diskutoval.

S: Jinak z dalších činností, tak sme klasicky rozdávali letáky, kdy se zapojilo dost členů

D: Ale naše finanční prostředky jsou dost omezené, takže tomu to aj odpovídalo. Takže úplně 

nejlevnější formy propagace, to znamená rozdávání letáků, vyvěšování plakátů tam bylo, 

pokud vím. Ten informační stánek jsme dělali, takže na tom osobním kontaktu jsme to 

založili.

Jak vnímáte výsledky voleb ve vašem regionu?

S: Obecně mě to číslo nepřekvapilo, protože tady nemáme tak dobrou pozici už vzhledem 

k těm různejm okolnostem, to se prostě ví. Ale to nás nemůže srazit na kolena a musíme 

pořád pracovat.

D: Mě to nijak nepřekvapilo, já jsem čekal, že se budem pohybovat u té hranice, kterou jsme 

dostali. Hlavně je dobrý, že tam byl určitý nárůst, jako neočekával jsem, že z ničeho nic 

dostaneme támhle šest procent. Na celorepublikové úrovni jsem čekal lepší výsledky, hlavně 

v těch komunálních volbách, kde sem čekal, že bychom mohli obsadit aspoň některá města na 

některých radnicích hlavně v severních Čechách a podobných oblastech. Bohužel měli sme 

k tomu blízko, ale nepovedlo se. Bohužel… 

Jak jste v počátcích navazovali spolupráci s DS a jak tato spolupráce konkrétně 

vypadá?

S: Spolupráce byla navázána už od začátku

A účastníte se i schůzí strany?

S: Ano.

Takže máte i společné schůze?

D: No jak kdy. Někdy jsou samostatné schůze DS a DM, někdy ne. To záleží na tom, co je 

třeba probírat, jaké věci, když je dobré, aby tam byli všichni členové, jak ze strany, tak 

z mládeže, tak ty schůze jsou společný.
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Jak jste spokojen s celorepublikovým vedením DM? (otázka určena pouze pro Dostála)

D: Já myslím jako, že to jde. Ze začátku to vedl pan Zbela, který již má přece jenom větší 

zkušenosti. Erik Lamprecht se přece jenom pořád učí, ale já myslím jako, že to zvládá dobře, 

nad moje očekávání.

Jak se díváte na fakt, že v Praze chybí MO DM? Vidíte to jako problém?

S: Je to takový ostudný, že v hlavním městě nemáme místní organizaci, ale pracujem na tom, 

aby se zase vytvořila, hledáme členy, kteří by tam chtěli pracovat.

D: Organizace musí být zastoupena v hlavním městě republiky, to bez debat, tak se snažíme 

na tom pracovat.

Jak se stavíte k faktu, že MO Praha byla natolik navázána na osobu pana Sombatiho, že 

se po jeho odchodu zcela rozpadla? Myslíte, že se to může v budoucnu opakovat i u 

jiných MO?

S: Já myslím, že to vždy záleží na konkrétním předsedovi, jak dokáže kontaktovat ty lidi, ty 

členy a jestli je dokáže ňák aktivovat.

D: Je to samozřejmě region od regionu a záleží, co je tam za lidi, že když tam není víc, když 

to řeknu blbě schopných lidí, kteří by vážně byli schopni udržet kolektiv pohromadě a 

pracovat s ním, tak bohužel no.

Vidíte ve svém kraji nějakou oblast, kde b byl největší potenciál pro úspěch DSSS?

D: Já myslím, že žádná oblast tu takový potenciál jako na příklad v severních Čechách nemá, 

ale vždycky jsou lidé, kteří by nás mohli volit.

S: Na druhou stranu, já si nemyslím, že má šanci jen v problémových oblastech, máme 

spoustu dobrých, rozumných lidí, záleží, jak je dokážem propagovat, aby o nich všichni 

věděli, ale oni dokážou pracovat. Musí se prosadit, a aby dokázali lidem ukázat, jak dokážou 

pracovat třeba přes internet na facebooku, pokud tohle lidi osloví, tak se naši lidé mohou 

dostat na radnici a nemusí to vůbec být problémová oblast

D: Já bych to chtěl doplnit o můj osobní názor, že v těch problémových oblastech 

samozřejmě, tam je největší potenciál, ale ten je všude a problém je dospět k tomu, aby nás ty 

lidi poslouchali, přece jenom když už jsou nás schopni poslouchat v těch problémových 

oblastech, tak tady pořád ne. Oni si řeknou to je ta DS, ty neonacisté a poslouchat nás ani 

nezačnou jo. Ale můžou se dostat do určité tíživé situace díky problémům s jinými etniky, aji 

s cikány a tak podobně, takže jde o to, aby nás začali aspoň poslouchat, aby věděli, co jsme 

zač, co chceme, takže tam je větší potenciál, že tam nás budou spíš poslouchat, než tady.

Vidíte jako chybu, že se veškerá síla Jihomoravského kraje koncentruje zejména do 

Brna?

S: Tak to není žádnej záměrnej krok. 
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Uvažovali byste o tom, že byste kandidovali v jiném městě než v Brně?

S: Já myslím, že ne.

D: Já sem brněnskej patriot, takže jedině podle situace, ale momentálně to rozhodně nemám 

v plánu. Může se stát vždycky cokoliv, ale určitě s tím nepočítám.  Ta síla, co je soustředěná 

v Brně, to je určitě problém, ale bohužel těch místních organizací v rámci našeho kraje není 

moc, a když už nějaká vznikla, tak tam pak vznikly vnitrostranické spory.

Čím si myslíte, že nad ostatními kluby vynikáte? A co nabízíte řadovým členům?

S: Tady funguje hlavně to kamarádství, na tom je to postavený, my se scházíme nejen na 

schůzích a na akcích, ale i prostě jako kamarádi a o tom by to mělo být. Takže to bude ten 

hlavní prvek.

Myslíte si, že se tento model dá přenést i na další místní organizace?

D: To záleží na lidech hlavně. Samozřejmě se to přenést dá všude. Tady to máme založeno 

hlavně na tom kamarádství a tak se stýkáme i mimo akce. Teď ale už nevím, co jsem chtěl 

říct, ale já si vzpomenu, jestli to ňák doplníš. 

S: To nevim.

D: To právě proto nám to tak funguje a pořád něco vymýšlíme jako další akce, výlety. Takže 

pořád se snažíme vymýšlet akce, pořád jsme ve styku, takže proto nemá snad ani nikdo důvod 

odcházet, tady má člověk furt, co dělat, dá se říct.

Využíváte toho, že jste nejsilnější klub na příklad při volbách celorepublikového 

předsednictva?

D: Já to nijak nevnímám, já to neberu tak, že my jsme z Brna a oni jsou z jinud. Jsme jeden 

celek a takhle se snažíme pracovat, takhle musíme pracovat, jinak by to skončilo špatně. 

Takže to neberu, že bysme měli určitou výhodu oproti někomu jinému.

Co Vás vedlo ke kandidatuře na místopředsedu DM? (otázka pouze pro J. Svobodu)

No tak já nevim. Ani nevim. Asi bylo potřeba. Vlastně Erik Lamprecht byl místopředseda 

přede mnou a určoval si vyšší podmínky a on mi vlastně řekl, že by bylo vhodný, kdybych 

tam šel já no. Já jsem neměl námitek, tak jsem tam šel.

Měl jste nějaké protikandidáty? (otázka pouze pro J. Svobodu)

Myslím, že tam ještě byl nějaký protikandidát. Byl.

Jak chcete jako místopředseda DM zlepšit celostátní fungování? (otázka pouze pro J. 

Svobodu)

Největší rezerva DM je v tom, že nemáme členy. Musíme nějakým způsobem oslovit ty 

mladé lidi, neustále vymýšlet nové způsoby, jak tu mládež oslovit. Pokud nemá jakákoliv 
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strana členy, tak nemůže fungovat. Takže to je asi můj největší cíl, nějakým způsobem 

pracovat na získávání nových členů.

Proč jste odstoupil z pozice předsedy MO Brno? (otázka pouze pro J. Svobodu)

Já jsem tady byl předseda docela dlouho. Nevím teda kolik, asi půl roku nebo ňák tak. A dalo 

mi to nějaký zkušenosti, ale zas nemůžu si držet nějaké pozice dlouho, já nejsem zastánce 

toho, že bych někde měl sedět 40 let. Takže myslím si, že je lepší předat to někomu jinýmu, 

nadto mám ještě ten post jinej, toho místopředsedy. Tak sem to prostě předal dál, 

nekandidoval sem na předsedu v Brně a umožnil sem kandidovat někomu jinému a získat 

novou zkušenost.

Jak se schází republikové vedení? (otázka pouze pro J. Svobodu)

Máme porady, teďka bude porada za týden, za dva nebo tak. Jinak takhle to jsou většinou 

porady celorepublikový nejen vedení. Já nevím, jak to přesně funguje. Většinou strana se chce 

sejít, sejde se i mládež a koná se to většinou v Praze někdy i v Brně.

Jaké akce si během Vašeho předsednictví v rámci MO Brno nejvíce ceníte?

Něco tam určitě bude, ale teď si nevzpomenu. (Neví, ke zbytku otázce se vrací až za několik 

minut.) Myslím, že to byla akce, kterou jsem uspořádal. Jo, to bylo spojeno s kampaní, kdy 

jsme rozdávali letáky, měli jsme trička, měli jsme transparent a bylo to první akce, kterou 

jsem sám zorganizoval.

Jak se během Vašeho předsednictví změnil počet členů v MO Brno?

Myslím, že se rozšířila. Ne myslím, ale určitě se rozšířila.

Co očekáváte od nového vedení MO Brno? (otázka pouze pro J. Svobodu)

Tak rozhodně musí navázat na tu mou snahu, jako jak sem napsal v jednom článku, když sem 

nastupoval do své pozice, tak ty své body, které bych chtěl prosadit tady v Brně. A na to si 

myslím, že by měli navázat. Jeden z těch bodů byl vlastně, jak sem říkal, snažit se získávat 

nové členy. To je nejdůležitější věc a tohle by byl vlastně asi jako první bod.

Vy jste vlastně vyhrál volbu o funkci předsedy jen o jediný hlas. (Dostál)

D: Ano, vyhrál jsem o jeden jediný hlas.

Neohrožuje to jednotu v rámci MO Brno? 

D: Tady v Brně, co můžu říct, tak jsme vždy táhli za jeden provaz. Tam v podstatě bylo jedno, 

jestli tu volbu vyhraju já nebo ten druhý kandidát spíš jako já to nepovažuju za nějaké 

oslabení.
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Jak byste definovali a jak vnímáte neonacismus?

D: Jak já vnímám neonacismus? Jak bych ho definoval… To je strašně špatně definovatelná 

věc, zvlášť tady v tom období a tady u nás v republice, protože jako neonacismus je tady 

referentováno jako skoro všechno, co vlastně je jakýmkoliv projevem nesouhlasu, ať už se 

ukáže, že je něco špatně třeba s Romskými obyvateli, tak už je to neonacismus. Takže to se 

strašně špatně definuje. Nevím jako, z dnešního pohledu, jak je to prezentováno médii a 

takhle všeobecně, tak si netroufám ani říct, co to ten neonacismus vlastně je.

S: No. (po chvilce váhání.) Asi nebudu odpovídat, nemám slova.

Jak se bráníte nálepce, že DM je skupinou neonacistů?

S: Těžko (oba výbuch smíchu). 

D: Mám začít? Tak můžeme jenom pořád dokola opakovat náš program, jak je to ve 

skutečnosti, co je teda vlastně ten neonacismus vlastně v jejich podání. Co jsme zač, co jsou 

naše cíle, jakej je náš program. Zas je to o osobním kontaktu. Chodit a vysvětlovat, že prostě 

není všechno černý a bílý, že je všechno různobarevný a kde je pravda.

S: Tam je velmi zajímavý sledovat když vlastně, když se setkáte s lidma osobně, tak najednou 

maj úplně jinej přístup, když vás poznaj a zjistí, že nejste takový zlý, jak o nás mluvijo 

v televizi. Takže tohle je největší, jak bych to řekl… Ten rozdíl, jak reagujou lidi, když vás 

poznaj. Jak na vás lidi koukaj přes prsty, ale když vás poznají a jste s něma nějakou dobu 

v kontaktu, tak se prostě změní.

D: A k tomu právě slouží akce, jako je ten Školní dvůr, aby si lidé udělali jiný obrázek.

Jak se díváte na to, že se na akcích DM objeví pánové jako Dudák a Hroch, kteří jsou 

s neonacismem spojováni velmi často?

D: Tak do určité míry to mediální obraz určitě kazí, ale záleží, kde ty fotky jsou, v jaké 

spojitosti a tak. Ale samozřejmě jsou viděni tam a tam. Ale záleží, co tady dělají.

S: Určitě je důležité, co dělají tady na těch našich akcích, protože my nekontrolujeme, co 

dělají ve svém volném čase. Pokud přijdou na naši akci a chovají se normálně, pomůžou nám, 

tak není důvod, proč je vyhánět.

Setkali jste se osobně někdy s nějakým problémem, který souvisel s vaším členstvím 

v DM?

S: Já osobně ne.

D: Já v práci nebo takhle taky ne. V práci mě třeba popichují, ale že by mi to někdo vyloženě 

zazlíval nebo takhle to ne.
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Myslíte si, že strach ze vstupu do DM je tedy neopodstatněný?

D: Já pracuji ve firmě, celkem malé firmě, kde je pár zaměstnanců, kde je to prostředí ne 

úplně rodinný, ale je tam přece jenom menší kolektiv nebo takhle. Ale to, že sem se s tím 

nesetkal já, neznamená, že se s tím nesetkal někdo jiný. Ten člověk asi ví. A už sem i o pár 

lidech slyšel, že kvůli tomu měli problémy aji ve škole a podobně, takže občas se jim 

nedivim.

S: Já myslím, že se často bojijo zbytečně, ale opravdu jsem slyšel o případech, že kvůli tomu 

měli problémy v práci nebo ve škole. Jsou tam ty problémy, ale né tak často, jak se ti lidé 

myslí. Takže si myslím, že by se tak nemuseli bát.

Co pro vás znamená národní socialismus, ke kterému se DS hlásí?

D: Národní socialismus to je v podstatě udržování sociálních hodnot. Když to vezmu hodně 

krátce, nechtěl bych to moc rozvádět. Je to udržování sociálních myšlenek, sociálního 

programu, dá se říct, ale musí to být v prvé řadě tady pro české a moravské lidi, v prvé řadě to 

musí být naši lidé. Ne aby se tady zvýhodňovali jiné skupiny lidí, než my.

S: Národní socialismus to je vlastně nebo to by mělo být pouto pro ty lidi v jednom státě. 

Prostě jestli je to tady v republice, nebo jestli je to v Číně nebo v Zimbabwe, prostě ty lidi 

díky tomu národnímu socialismu by měli vlastně držet pospolu, protože tam se jedná o tu 

sociální stránku, že bysme se neměli dělit na nějaký kasty a podobně, že všichni jsme vlastně 

soudruzi a jsme si rovni v tom státě a je jedno, jestli je to nějaký dělník nebo šéf. A to 

národní, národní socialismus, ta národní stránka by měla být vlastně o tom, že jak tady říkal 

kolega, že nemůžu upřednostňovat někoho jiného před námi.

D: Já to opravím, já bych to nechtěl stavět, že jsme všichni soudruzi, jak to bylo za 

komunismu, že všichni jsou všechno.

S: Já to tak nemyslel takhle, že úplně rovni, tak to ne!

D: Jasný, ale jak to řekl, že je jedno, kdo je dělník a kdo je šéf. Aby neplatilo, že on je dělník, 

tak on je hovno. Když to tak řeknu. Každý něco umí, každej se nějak narodil, s nějakými 

schopnostmi a nemělo by se plivat na lidi, jen kvůli tomu, že mám nižší vzdělání a nemaj IQ 

150 a podobně.
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Příloha 3

Rozhovor s Jiřím Mrázkem

Jak jste se o DM dozvěděl a kdy jste do ní vstoupil?

Já jsem vlastně do DM vstoupil v roce 2009 v březnu konkrétně, dneska to teda budou dva 

roky. Dozvěděl jsem se o ní skrz aktivity tehdejší  DS. Vstoupil jsem do ní, asi ten počáteční 

impuls byl problémy s cikánama, který ta původní DS začala nějak řešit, zabývat se tím. Mně 

se ten způsob líbil a přes to jsem se dostal přímo k mládeži. Netýká se to jen cikánů, ale i 

ostatních otázek hlavně sociálních jako třeba jsou v programu. Ale ne teda, že bych přímo 

zjišťoval program mládeže, teďka to samozřejmě znám, ale tehdy byl ten impuls dostat se 

nějak k lidem ze strany.

Jste členem DSSS?

Nejsem, mně není osmnáct let, pozítří bude.

Plánujete vstoupit?

Časem asi ano.

Jak se vyvíjela MO v Chomutově?

My jsme vznikli jako mládež v květnu, kdy se tady scházeli mladí lidi, zhruba pět, šest lidí. 

Nakonec nás bylo deset, založili jsme DM, začali jsme dělat akce nějaký, aktivity jsme měli a 

s tou DSSS to bylo jinak, loni před komunálními volbami bylo potřeba, respektive byli 

kandidáti, ale bylo potřeba je nějak organizovat, aby zlepšili komunikaci s vedením. No a ta 

MO to jsou všechno bývalí republikáni, je jich tam pět a všechno to jsou republikáni, včetně 

jednoho bývalého zastupitele.

Jak je to se zrušením MO DSSS Chomutov?

To je spíš jenom technická záležitost, tady byl předseda pan Moravec a já nevím, jestli tam 

zafungovali nějaký osobní spory, ale prakticky ta buňka fungovala více v sousedním Jirkově, 

než tady v Chomutově. Nebylo by to tak, že úplně zanikla, ti lidé jsou pořád nějak aktivní, ale 

teďka bude vznikat buňka strany v Jirkově přímo.

Jak vypadá vaše spolupráce se stranou?

Se stranou, tak když to budu brát tady místní organizace. Tak s panem Klimešem, což je 

bývalý zastupitel za republikány, tady v Jirkově a byl to tam i volební lídr. Tak s ním jsme se 

scházeli několikrát před volbami, dělali jsme společně volební plán přímo, aby tam byly 

témata, která se týkají přímo našeho města. Potom další kolega z mládeže, ten tady není, tak 

ten dělal zase předvolební letáky pro tu stranu. Takže asi na tý propagaci hlavně.
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Jak dlouho trvala spolupráce při kampani před komunálními volbami?

Přímo před volbami myslím. Teda já budu mluvit za sebe, protože jsem se účastnil mítinků i 

v Kadani, Lounech i v Mostě jsem byl. Chtěl jsem zkrátka podpořit i další regiony. Ostatně 

spolupracujeme spolu, jsme jeden tým. Od tý doby, co jsme začali dělat s panem Klimešem 

volební plán, tak to bylo o prázdninách, takže srpen, září a říjen. Pak ty volby skončily, 

nicméně pak to začlo nanovo, protože v Jirkově se musely opakovat volby ve dvou okrescích. 

Takže doplňující volby byly 8. ledna. Takže jsme se ještě několikrát sešli. Plán už byl danej, 

takže už šlo spíš jen o to, jak udělat a jak pojmout propagaci.

Objevil se někdo z DM i na kandidátce, v případě, že je někomu více než osmnáct let?

Tak tady není nikdo takový, všichni jsme šestnáct, sedmnáct nebo osmnáct. Teďka budou 

první osmnáctiletý.

Jak vnímáte výsledky komunálních voleb ve vašem regionu?

Tak já jsem z toho trošku zklamanej, já sem čekal, že aspoň v některých městech ty křesla 

budeme mít, ale třeba zrovna ten Jirkov, tak tam byl volební výsledek 4,34 %, tam bohužel 

byla slabá volební účast, tam scházelo padesát hlasů, abysme měli jednoho zastupitele.

A v dalších městech Ústeckého kraje?

V Ústeckym kraji, tak čekal jsem to lepší, ale třeba Černovice, to je sice vesnice, ale bylo tam 

dokonce přes těch 5%, ale tam zase nebyla plná volební kandidátka, takže jsme se tam 

nedostali. Někde to vázne, myslím v jinejch regionech, že nejsou ani kandidátky.

Jak vnímáte republikové a krajské vedení strany?

Já začnu stranou od regionu, takže jak jsem říkal, tady ta organizace byla zrušena a bude se to 

přetransformovávat na ten Jirkov, ale krajskej předseda je Petr Kotáb, taky bývalý republikán, 

už za dob doktora Sládka byl předsedou Ústeckého kraje. Myslím, že je to hodně aktivní 

člověk a určitě ví, co by chtěl.  Má plán, ví co s tím regionem je potřeba a není mimo mísu, 

když to řeknu takhle. 

Vy se s ním máte možnost setkávat?

My se stýkáme docela často, konkrétně s Petrem a máme dobrej vztah.

A jsou to setkání ryze osobní nebo řešíte politické otázky?

Tak bavíme se o DS a DM. Já to pořád beru jako jeden proud. Jenom hlavní rozdíl bych viděl 

asi ten věkověj rozdíl. Konkrétně třeba Péťa dělá krajskej web DSSS, tak třeba tam taky píšu 

články, když mám nějaký aktuální postřeh nebo si myslím, že by něco stálo za komentář nebo 

ukázat do světa svůj názor na věc, tak tam je toho prostoru dost, takže kolikrát se bavíme 

třeba přímo o programu.



24

Kolik má vaše MO členů a jak se snažíte získávat nové členy?

Chomutovská místní organizace má deset členů. Potom je několik lidí, kteří nechtějí být 

členové, ale už s náma chodí vylepovat plakáty nebo zajímaj se zkrátka o aktivity tý strany 

nebo mládeže. A jak se k nim dostaneme, tak většinou přes to kamarádství, se známe, není to 

tady tak velké město, abychom se nemohli znát. Plno lidí přišlo i tak, že poslali email na 

vedení a my je potom vzali k nám. Tak jsem se dostal do mládeže třeba i já, když jsem tady 

neznal moc lidí, poslal jsem mail na vedení, setkal jsem se v Mostě s Lucií Šlégrovou a ta mě 

potom zkontaktovala s několika lidma tady z regionu.

Kolik lidí MO v Chomutově zakládalo?

To bylo na ustavující schůzi, kde nás bylo asi 15, ale z těch původních členů pět nebo šest. Na 

ten počet deseti jsme se dostali v celku rychle, asi do měsíce. Od té doby se ten počet drží.

Nikdo od vás zatím nevystoupil?

Byl jeden člověk, kterej vystoupil, protože měl problémy v práci s tím. Ale zas máme dva 

nové členy, kteří přišli, takže je nás vlastně jedenáct.

Jak by mohl vypadat průměrný člen MO Chomutov? (věk, škola atd.)

Tak z těch deseti lidí studujou snad všichni. Jinak nepracuje nikdo. Na gymnáziu jsem já a 

celkem jsme na gymnáziu dva, potom máme jednoho hasiče budoucího, elektrikáře tam 

máme, automechaniky, zámečníky, strojník tam je. 

Takže převládají učiliště?

No odborný předměty.

Jaké za sebou máte akce a jaké plánujete?

Největší akce určitě volby minulej rok.  Vlastně již jsem to trošku popisoval tu spolupráci. 

Jinak v Chomutově jsme dělali, to vlastně nebyla založena ještě DM, takže přímo za DS tady 

byla akce proti cikánský kriminalitě a proti politice Džamily Stehlíkové, která pochází taky 

z Chomutova. To byla demonstrace vlastně před její kanceláří a to bylo v létě 2009. 

Konkrétně DM, my nejsme politická organizace, takže se spíše k těm akcím DSSS hlásíme a 

podporujeme je. A my sami spíše organizujeme schůze a říkáme si, co by se kde dalo zlepšit, 

můžeme řešit program, co by se dalo prosazovat. 

A co Akce školní dvůr?

Akce školní dvůr, což je vlastně propagační akce, tak ta tady byla. Do toho se zapojilo asi pět 

lidí, přijela Lucka Šlégrová z Mostu. Takže bylo rozdáno několik propagačních tiskovin u 

zdravotní školy a v centru města.



25

Jaká byla odezva na tuto akci?

Přímo, že by se k nám někdo přihlásil to ne, nebo že bychom někoho nového získali, tak to 

taky ne. Ale já můžu říct osobně, že druhý den jsem mluvil s několika lidma, kteří ty noviny 

dostali, já jsem ani nevěděl, že jsme jim je dávali, jak se k tomu dostali. Takže ta propagace 

byla trošku, že když jsme jim to dali, tak si to pak mezi sebou předali sami ve škole lidi a 

potom se mě ptali, jak to vlastně myslíme.

Na jaké akce se do budoucna hodláte zaměřit, na příklad vzdělávací projekty a 

přednášky na školách, jsou proto zde možnosti?

Možnost by byla, ale jestli by byl zájem ze strany těch lidí no. Tak školy nejsou problém, to je 

najít si nějakého odborníka, aby přednášel o tématech třeba. Já bych řekl, že bojím se, je to 

možná smůla, ale že by o to nebyl až takový zájem. To by šlo, kdyby to bylo dejme tomu na 

úrovni celorepublikový.

A akce pro veřejnost?

Já jsem o tom nepřemýšlel. Když by byly nějaký akce osvětový, tak by měly být pro tu 

politickou osvětu ohledně mítinků, aby lidi věděli, co jsme zač, co chceme a podobně, protože 

přece jenom pracujeme při tý politický straně. Dejme tomu ten náš vzdělávací o českých 

dějinách a historii, nacionalisticky- politických, tak to je možná dobrej směr, ale nemyslím si, 

že bysme s tím až tak uspěli.

Čím si myslíte, že nad ostatními MO vynikáte a co nabízíte svým členům?

Tak čím vynikáme, tak to nevím. Ono těch MO není bohužel zase tolik. My to bereme tak, ne 

že bychom soupeřili, ale že táhneme za jeden provaz. Možná tady děláme víc akcí, než 

v jiných regionech. To se týká i té předchozí otázky, dělali jsme několik výprav, byli jsme na 

zámku Jezeří, takže trošku k tý minulosti inklinovali.

Když byste si představil, že tu teď sedím jako potencionální zájemce o členství, co mi 

členství v DM může přinést?

Já bych to takhle nebral, já bych to bral, co vy můžete nabídnout straně, protože když chce být 

někdo člen politický strany nebo sdružení, který pracuje při tý politický straně, tak ví, co chce 

a ví, proč tam jde, zná ten program. A kdyby se ptal jen, co my mu můžeme nabídnout, tak je 

to kariérista a takovýho my nepotřebujeme. Je to takhle, když je schopnej, tak se samozřejmě 

může posunout někam výše, když má ten člověk dobré nápady a má třeba i vzdělání, tak může 

potom v rámci kandidátek, když se kandiduje do zastupitelstva, tak se nedostane na lidi, kteří 

tak aktivní nejsou nebo tak schopní. Takže ta možnost kariérního růstu tam je no.



26

Předpokládejme, že jsem přesvědčen o programu, nejsem kariérista, akorát se 

rozhoduji, zda ve své činnosti pokračovat jako nečlen nebo zda mám vstoupit do DM. 

Čím byste mě ke vstupu přesvědčil?

Tak žádný výhody nenabízíme, to je opravdu na vědomí toho člověka, jestli chce být člen 

nebo nechce být nějak organizován. Určitě to není tak, že bychom své členy někam nutili 

jezdit. Je to jenom o tý dobrovolnosti, každej se může rozhodnout sám. My nemůžeme nikoho 

do ničeho nutit. 

Jak čelíte negativním ohlasům a nálepce neonacistů?

Já tohle označení slyším spíše z médií. Mezi těma lidma, kteří nejsou naši fanoušci, ale znají 

mě osobně, třeba v tý škole tam kdekdo ví, že jsem členem DM, ale že by mně někdo 

vnucoval nějaký neonacismus, tak to ne, protože ví, jaký mám názory třeba na 2. SV a že 

bych na straně Německa teda nijak jednoznačně nestál, to určitě ne.

A u Vás ve škole převládají spíše negativní ohlasy na Vaše členství v DM?

Ne negativní, já myslím, že jim je to spíše jedno, oni stejně ví, že se mnou nic neudělají. 

Každej má nějakej politickej názor, že jo. Můžeme si o tom popovídat a přímo negativní 

reakce, tak to bych ani u ostatních v Chomutově neviděl. Možná Romům se to nebude líbit, 

kdyby nás potkali někde, ale nemůžeme se líbit každému.

Máte ambice kandidovat do republikového vedení DM?

Já vlastně po sjezdu 15. ledna jsem i ve vedení republikovém. Jsem jedním z pěti členů 

předsednictva DM a někam dál ubírat? V DM určitě ne. Já to beru opravdu jako tu přestupní 

stanici ke straně. Takže ve straně kdybych byl, tak na tý místní úrovni. Myslím, že na to mám, 

že mám, co nabídnout. Chomutov a Jirkov určitě, myslím, že vím, co by to tady potřebovalo, 

že nějaký ten plán znám, ale když se chci dostat dál, tak to je potom otázka času. Je spousta 

dalších schopných lidí a není to tak, že bychom soupeřili o místa. To určitě ne.

A vy neberete jako nevýhodu, že v Chomutově bude chybět MO DSSS?

Tak tady to funguje tak, že jsme vždycky spolupracovali, Jirkov, Chomutov dohromady. 

Dokonce bylo víc členů z Jirkova než z Chomutova. To že to bylo formálně v Chomutově, tak 

to je spíš tím, že Chomutov je okresní město i kvůli reklamě. Já jsem třeba taky z Jirkova a 

máme DM v Chomutově, máme to zkrátka spojený. Tady šlo spíš o to, aby se zalepily díry ve 

vedení té organizace, proto se to přetransformuje do Jirkova.

Kde se konají schůze MO Chomutov, disponujete nějakou kanceláří?

Kancelář žádnou nemáme, dokonce celkově není žádný sekretariát, bohužel není na to tolik 

prostředků. Není problém se vždy domluvit v nějakém podniku a máme dveře otevřené. 
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Takže na problémy s pořádáním schůzí v restauracích nenarážíte?

Ne, tak určitě ne. My jsme těch schůzí neměli až tolik. Od tý doby, co spolupracujeme se 

stranou, tak byly tři. A vždy jsme se dohodli s hospodskym, můžeme sem, nemůžeme sem a 

nikdy problém nebyl, že by nás příště nechtěli.

Myslíte si, že DSSS dokáže vyřešit na příklad problémy s nezaměstnaností?

Tak určitě. Program není jen o cikánech, já program samozřejmě četl a tam není o cikánech 

dokonce ani zmínka. Ono by bylo třeba nastavit ten systém tak, aby byl zkrátka spravedlivej 

ke všem stejně. My jsme v Jirkově chtěli, to byl jeden z bodů volebního plánu, o kterym jsem 

již mluvil, udělat i audit sociálních dávek, protože si myslím, že tam dochází ke korupci, že 

romský bossové, to vlastně nejsou ani Češi vlastně. Jsou to Romové, ale občanstvím jsou to 

snad Rumuni, ty jejich hlavouni. A myslíme si, že tam dochází k propojení mezi nima a 

sociálním odborem v Jirkově. Bohužel jsme se k tomu nedostali, protože jsme se nedostali do 

zastupitelstva.

Co pro Vás znamená národní socialismus, ke kterému se DM hlásí?

Národní socialismus beru jako určitou sociální sounáležitost mezi různými sortami obyvatel, 

vlastně mezi tím národem. Jak by se to projevovalo konkrétně? Možná by, řeknu raději ty 

body. Socialismus se týká i té daňové politiky, jestli bude rovná nebo progresivní daň. My 

jsme socialisti, ale ne jako strany komunisti nebo ČSSD, což jsou strany silně pro progresivní 

daň. Já bych to neviděl takhle vyhroceně, já bych byl dejme tomu pro rovnou daň, ale jenom 

pro fyzické osoby. Zkrátka tohle je ta spravedlnost, že všichni mají stejně. Něco vydělám, 

uříznu si určitej kus, ale potom u firem, když je firma, tak větší firma taky má a taky 

spotřebuje více nějakého toho společného toho, teď nevím to správné slovo, společného 

bohatství. Vezmu si firmu… Někdo má hospodu, má obrat dejme tomu, nemám moc 

představu, plácnu padesát nebo sedmdesát korun měsíčně jako obrat. A oproti tomu dopravní 

podnik, ten má obrat v milionech a taky na rozdíl od té hospody spotřebuje mnohem více toho 

společného bohatství, národního. Využívá silnice víc a zkrátka to společné, to co se platí 

z daní.

Co pro vás znamená nacionalismus?

Tady to beru ve spojení s tím socialismem, to jsou dvě docela rozdílné věci. Socialismus je 

sama o sobě ideologie levicová, nacionalismus pravicová. Já se spíše řadím do té pravé části 

toho spektra, ale vždycky není všechno černý nebo bílý. Takže nacionalismus beru jako 

způsob vlády ani tak ne, to je ten socialismus, ale jako spíše takovou tradici, abychom si jako 

Češi udrželi tu svou kulturu, dějiny. Český národ je položen na křesťanské kultuře podle mě. 

Když to vezmu z pohledu, že sem proudí davy emigrantů z východu a nejen z východu teda, 

tak když už sem někdo jde, třeba za prací, tak to musí být člověk, který tu naší kulturu přijme, 

takovou jací jsme my a nebude do toho mísit své prvky. Samozřejmě doma ať si dělá každý, 

co chce, ale já když vezmu ty cikány, i když to není zrovna dobrej příklad, protože ty jsou 
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tady dneska už pět set let, ale zkrátka ty tu naši kulturu dodnes nepřijali, podle toho, jak se 

chovaj.

Jak byste definoval neonacismus a jak ho vnímáte?

Radek má asi pravdu v tom. Takhle média do toho zahrnujou velkou skupinu lidí. Od 

nacionalistů přes kde jaký bojůvky, které ve Vítkově pálí baráky až po naši stranu. Takže tady 

není daný společností určitej směr, co by to mohlo vlastně znamenat, to je ta chyba podle mě. 

Pokud by bylo jasné označení, kdo je neonacista. Podle mě neonacista je ten, kdo se hlásí 

k odkazu Třetí říše. To je můj názor, bohužel to není názor přímanej tou společností. Opravdu 

dnes se tak označuje každej. 

R. Králík: Dnes se hážou všichni do jednoho pytle.

Jak vnímáte spolupráci strany s neregistrovanými hnutí a bojkot Autonomních 

nacionalistů?

Tak tady AN byli kolem roku 2008, když já jsem ještě členem nebyl. A s několika 

severočeskýma aktivistka jsem se setkal a mluvil, protože oni pak navštěvovali naše akce. A 

byli to lidi, kteří nevěděli, kam se mají přidat, viděli ty problémy jako my, sociální problémy 

ve společnosti, konkrétně v našem regionu vysoká nezaměstnanost, jsou to problémy 

s různými etniky, problémy vandalství. To jsou problémy, které nikdo neřeší na celostátní 

úrovni, a přesto to ty lidi trápí, protože mezi tím žijou. Takže takhle nějak ty sdružení 

vznikaly a dneska tu AN ani nefungujou na severu Čech. Ohledně toho bojkotu, já jsem to 

četl na jejich stránkách, který teďka stejně nefungujou, nevím, kdo to napsal, nevím, kdo 

k nim patří. Když jsem byl na celostátním sjezdu DSSS v Praze 2010 v listopadu, tak tam byli 

zástupci z Kladna, kteří říkali, že s tím bojkotem nesouhlasí, že to je záležitost nějakého 

pražského pisálka, že oni pro nějaký bojkot nejsou. Ale pořád je to sdružení a pro nás jsou to 

potencionální voliči.

Spolupracujete s nějakými zahraničními subjekty?

Jednou jsme byli v Německu. Já osobně, z Chomutova pět nebo čtyři jsme jeli a byli jsme 

konkrétně v Horním Falcku, Bavorsku. Tu spolupráci vlastně nedomluvil Chomutov ani 

Ústecký kraj, ale buňka DSSS z Karlových Varů a kontaktovali nás, jestli bychom jeli s něma 

na předvolební rozdávání letáků NPD. Tak jsme tam s tim pomohli, trošku jsme se seznámili 

s tou německou stranou. Myslím, že ten program je podobný, ale ve všem bych si s něma 

nerozuměl, oni maj, podle mě Němci jsou takový, že jsou hodně zaměřený na tu minulost, 

kterou mezi sebou naše národy neměly zrovna jednoduchou. Konkrétně to mi připomíná, že 

dneska Erik Lamprecht a několik dalších lidí jelo do Saska-Anhaltska pomáhat s předvolební 

kampaní NPD.
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A tady v Chomutově neplánujete navázat spolupráci s německou stranou s JN nebo 

NPD?

Tak konkrétně s těma mladýma, já tam nikoho neznám, nevím, kde buňky působí. Vím, že ale 

to je přes internet, že nejbližší buňka NPD je v Anabergu, což je zhruba 20-30 km severně. 

Nevím, neplánuju, že bych s něma začal nějak spolupracovat. Ona je tam i ta jazyková 

bariéra, já třeba německy trošku umím, ale není to ideální. Těch lidí, co by nám mohli 

překládat, tolik není, ale dejme tomu, že v tom Horním Falcu, kde už nás bylo víc a kde už 

nebyl problém se domluvit, tak ta spolupráce fungovala.
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Příloha 4

Rozhovor s Lucií Šlégrovou

Jaké byly důvody vzniku DM?

Důvody vzniku DM byly hlavně takový, vzhledem k tomu, že jsem jeden ze spolu 

zakládajících členů, tak myslím, že k tomu můžu něco říct. Byl to důvod hlavně takovej, že 

fungovala DS a hlásilo se nám hodně mladších lidí, ale v naší právní soustavě to funguje 

stylem, že může bejt člen politický strany až od osmnácti let a hlásili se nám lidi i mladší. 

Samozřejmě je pak škoda, když se ty lidi nemůžou zapojit, když je v nich potenciál, snahu 

maj a chtějí něco měnit, tak jsme navrhli, že by bylo dobrý vytvořit takovou alternativu pro 

mladší lidi, kteří se chtějí angažovat.

Jaké jsou aspirace DM? Čeho chce DM dosáhnout?

Nám jde především o to, tu mládež navést trošku jiným stylem, než jakým je to děláno 

v dnešní době, kdy mládež se nemá, když to řeknu lidově, kde vybít a spíš je vidíte jen tak 

posedávat na lavičkách v jointem v ruce s krabicovýma vínama a tak podobně a nejsou 

schopni trávit volný čas nějak konstruktivně a nedokážou se třeba nějakým způsobem 

posunout dopředu. My bychom chtěli tohleto u naší mládeže změnit a apelovat na co nejširší 

okruh lidí, aby našli jinej styl využití volného času třeba chození po památkách, po přírodě. 

Snažíme se o nějaké sebezdokonalování, závisí to i na tom, že DM je takovou trošku 

přípravkou do DS, tak co se týče politický práce, tak třeba pracovat na mluvenym projevu, 

psanym projevu, prostě vést tu mládež někam dopředu.

Jaké jsou hlavní oblasti, na které by se DM měla zaměřit?

Je to vzdělávání, sebezdokonalování, protože všichni se celej život učíme a furt na sobě 

můžeme pracovat, pořád je co zlepšovat a co změnit. A hlavně teda i na kulturní stránku, 

protože naše kultura trošku upadá, třeba tady na severu Čech je to na našich památkách znát, 

že ty památky jsou neudržovaný, polorozpadlý kostely a tak podobně. Peníze se dávaj úplně 

jinam a ty památky nám tady před očima chátraj. Z dědictví našich předků nám nezbyde skoro 

nic, takže chceme se zaměřit trošku na ty kulturní památky, protože je co na tom zlepšit.

Jak konkrétně vypadá spolupráce DM s DSSS? Jak moc je běžné paralelní členství 

v mládeži i ve straně?

Určitě není problém v tom členství, spoustu členů mládeže je i členy strany. Není to však 

pravidlem a ne vždy to tak musí být, takže jsou lidi, kteří nejsou členi obou, ale jsou i takoví, 

jako třeba já, že jsou členy DSSS i DM. Tam určitě problém není. A ta spolupráce je celkem 

vysoká, kolikrát se stává, že ve spoustě buňkách, místních organizacích, kde je místní 

organizace mládeže i strany, tak jsme schopni nějakým způsobem se doplňovat a pomáhat si.
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Jak vypadala spolupráce při kampani při loňských volbách a kolik členů DM bylo i na 

kandidátkách?

Tak to nedokážu moc odhadnout, přiznám se, že jsem se nad tím ani nijak nezamýšlela a 

nepočítala jsem kolik lidí, co bylo i z mládeže kandidovalo, určitě těch lidí bylo dost, protože 

ta členská základna i mládeže nám tady stoupá, ale opravdu nedokážu ani odhadnou kolik, 

nejsem expert přes odhady. Jinak ta pomoc byla taky celkem vysoká, pomáhali jsme vlastně i 

oficiálně za DM rozdáváním letáků, výlepem letáků, přípravou věcí na mítincích a podobně.

Účastnili jste i tvorby volebního programu pro komunální volby?

Pro komunální volby jako pro vyloženě určitý oblasti, tak tam jsme pomáhali. Já třeba osobně 

jsem kandidovala u nás ve vesnici za DS a ten program jsme si tady prakticky vytvořili sami.

Jaký je poměr mužů a žen v DM?

Ten poměr je celkem jasný, je tam asi větší procento mužů. Ženy se tam tak často neobjevují, 

nedokážu přesně určit, čím to je, jestli je to vyloženě nezájmem jako takovým, protože když 

se podívám i třeba na jakoukoliv politickou stranu, tak i strany mají tento problém, že tam 

jsou spíše muži než ženy. U nás je to stejný, jak ve straně, tak v mládeži, že máme vyšší 

procento mužů než žen.

Umíte si představit, že by DM, či DSSS vedla žena?

Já osobně si to představit nedokážu. Já pro tohle nejsem, já si myslím, že to je úloha muže, že 

přece jenom vzbuzuje vyšší respekt a dokáže a má pro to asi větší předpoklady než žena. U 

ženy to nebude to působit úplně dokonale.

Takže vy tuto ambici nemáte?

Jako mně by nevadilo to dělat, ale vzhledem k tomu, že sem žena, tak to dělat nechci. 

Kdybych byla muž, tak do toho hned jdu, ale myslím si, že by to nedělalo dobrotu.

Jak jste navázali kontakt s JN v Německu?

V tomto případě Vám nepomůžu, protože to navazování spolupráce bylo spíše 

zprostředkovaně přes další lidi, protože bohužel já jsem se ještě nedokázala zdokonalit ve 

stránce jazykový, na čemž se snažím teda pracovat a doufám, že k tomu dospěju. Takže to šlo 

spíše přes jiný lidi, jako byl třeba Matyáš (Sombati) a přes další lidi, kteří se snažili nějakým 

způsobem překládat. Jinak s tou mládeží jako takovou v Německu, s těma lidma jsem se moc 

nesetkala, to spíše Erik Lamprecht a jinak do Německa jezdíme občas pomáhat NPD, ale 

ohledně těch jejich mladejch moc nepovím.

Mají JN ještě nějaké projekty, které byste rádi přenesli i k nám, podobně jako Aktion 

Schulhof?

Tak já osobně nemůžu říct, že by bylo něco, co bych viděla jako klíčový od nich. Sice jsme 

od nich přebrali tohle, ale nebylo to přebrání jako takový, protože my jsme tady měli za DSSS 
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akci, kdy jsme rozdávali letáky před továrnami. A nějakým způsobem jsme došli k nápadu, že 

by to bylo dobrý uplatnit třeba i před školama zaměřené na školáky, přičemž jsme do toho 

spojili inspiraci od nich. S tím, že oni to dělali, tak jsme se akorát podívali, jakým způsobem 

to dělali, jak postupovali, co by třeba bylo výhodný, co nevýhodný a vzali jsme si akorát 

poučení z jejich zkušenosti.

V jakých městech proběhla Akce školní dvůr zde v severních Čechách?

Tak to proběhlo v Mostě a v Chomutově.

A jaký to mělo ohlas, získali jste na základě této akce nové členy?

Nám se z tohoto okruhu nikdo zatím nepřihlásil, ale byli lidi třeba známí, kteří se bavili o 

tom, co tam bylo. Třeba mám kamaráda, co chodí na tu školu a ten přišel s tím, že zjistil, že 

sem tam byla, že ty letáky tam kolovaly. Takže nějaký zisk to určitě mělo, ty mladý se tam o 

nás, alespoň dozvěděli něco víc. Takže to hned nevyhodili, ale kolovalo to po těch školách a 

dost měli možnost se o nás dozvědět.

S jakými dalšími subjekty spolupracujete nebo hodláte do budoucna spolupracovat?

Spolupracujeme se Slovenskou pospolitostí a Lidovou stranou – Naše Slovensko, kteří jsou 

propojeni. Jinak Matyáš Sombati byl ve spojení s nějakými švédskými nacionalisty, ale s tím 

já Vám nepomůžu, protože já se nejvíce dorozumím s těma slovenskýma nacionalistama, 

protože já mám tu jazykovou bariéru.

Jak konkrétně vypadá spolupráce s nacionalisty na Slovensku?

S těma Slovákama, třeba jsme se účastnili, když měli akci vlastně takovou sportovně 

založenou chatu, byli tam nacionalisti ze Slovenska, z Rumunska i Polska a zástupci od nás a 

byla to vyloženě sportovní chata.

Vidíte na domácí scéně nějaký subjekt vhodný, ke spolupráci?

O ničem nevím, bohužel je to škoda, ale bohužel.

Z čeho financujete fungování MO Most?

Fungování naší činnosti je financovaný z našich kapes. Kapes jednotlivců z DM, bohužel 

nemámě žádný dotace a zvládáme to sami.

Co dle Vás motivuje mladé lidi vstoupit do DM?

Nemůžu přesně říct, proč lidé vstupují do DM, jaký k tomu mají důvod. To by asi byla otázka 

pro každého toho jedince, protože každej má trošku odlišnější důvody, ale hlavně to je najít 

jinou alternativu a třeba není možnost kulturního vyžití, protože kroužky pro děti jsou dneska 

celkem nedosažitelný kvůli finančním možnostem, protože výplaty jsou tu hodně nízký, takže 

lidi na to opravdu nemaj, ačkoliv by to svejm dětem jinak platili. Takže to je problém, kterej 

tady nastává.
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Jaké mají severní Čechy specifika a jaké jsou zde dle Vás největší problémy?

Další problém, kterej zde máme, je problém vysoké kriminality nepřizpůsobivých, každej 

z nás se tady asi stal terčem, že ho někde napadla skupina cikánů a tak podobně, takže i to je

celkem problém na severních Čechách a celkem vysokej problém.

Jak se díváte na volební zisky DSSS ve vašem regionu v loňských volbách?

Tak jsem ráda, že sme tu měli takové vysoké výsledky, asi to není úplně podle mých představ, 

představovala jsem si ještě trošku líp. Aspoň příště napneme ještě více síly, aby to mělo lepší 

výsledek. S tím výsledkem jsem určitě nebyla úplně spokojena, očekávala jsem od toho víc, 

ale nic nejde hned, takže postupem času, ale určitě jsem ráda, že jsme tu měli vysoké volební 

výsledky.

Jak jste spokojena s výsledkem komunálních voleb?

V těch komunálních volbách tam to bylo hodně specifický třeba i u nás ve vesnici, kdy 

v parlamentních volbách jsme tam měli přes 7% a v těch komunálních jsme měli tak nepatrnej 

výsledek, že se to nedalo ani počítat a byla jsem hodně zklamaná, ale tam je to asi opravdu i 

daný místem, protože ta komunální politika je trošku jiná než ta celostátní. Ta komunální, 

třeba i u nás na vesnici se ty lidi znaj, volej svýho známého a tak podobně, takže to je strašně 

specifický a v každý vesnici a v každym městě to tady bylo trochu jinak.

Myslíte, že by pro krajské volby v roce 2012 měla DSSS soustředit svou kampaň 

zejména na Ústecký kraj, kde má největší šance uspět, podobně jako to udělala NPD v 

Německu?

Určitě si myslím, že tohle je dobrý model, že by to mohlo fungovat a že bychom se touto 

cestou měli více inspirovat. Myslím, že se člověk má zaměřit hlavně na ty místa, kde ty lidi 

opravdu zájem mají a kde ten potenciál je opravdu největší. S tímto modelem určitě 

souhlasím.

Proč si myslíte, že zrovna zde máte nejvíce voličů?

Asi je to tou situací, která je zde nastavená hodně špatně. Výplaty jsou zde fakt hodně nízké. 

Ty lidi opravdu žijou, když to řeknu lidově z ruky do huby, tady máte výplaty sedm, osm 

tisíc. Pět, šest tisíc zaplaťte nájem a co dál. Nemáte mít na jídlo, na děti a tak podobně. Takže 

tady je to tou situací, kdy se to těžce zvládá pro většinu lidí. Navíc je tu ještě problém, že 

slušní lidé chodí poctivě do práce a nedostanou za to pořádné ohodnocení, nic a na druhé 

straně nepřizpůsobiví, kteří seděj akorát doma, maj hromadu dětí, na které dostávaj podporu, 

jsou podporováni a žijou si líp, než ty, co chodí každej den poctivě do práce, posílají děti do 

školy a tak podobně. Takže tahle ta nespravedlnost je tady celkem hodně viditelná v praxi, 

hodně to ty lidi zažívaj a asi každý z nás se tady s tím setkal. I s tou kriminalitou jako 

takovou, napadání, okrádání, znásilňování a tak podobně. Vlastně skoro každý se s tímto 

setkal osobně už od nejmladších lidí po nejstarší, třeba máme starší členy ve straně a jejich 

šestiletého vnuka taky nedávno zmlátili cikáni, to samý napadaj i je jako starší občany. A není 
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ani výjimkou, kdy my jsme mluvili s jedním asi šedesátiletým sousedem, který chodí 

ozbrojen a když už si takto starší lidi musí chodit ozbrojeni, tak už je tam fakt nebezpečí. 

Jak jste jako místopředsedkyně DM spokojena s republikovým vedením DSSS?

Tak já s vedením jsem spokojena, snaží se nějakým způsobem posunout dopředu, ale opravdu 

všichni se učíme, včetně našeho vedení. Snažíme se zdokonalovat naší práci v DM i v DSSS, 

takže určitý výkyvy tam asi budou, ale snažíme se.

Kolik má Dělnická mládež v Mostě členů? Jaké akce máte za sebou a jaké plánujete?

Máme tady myslím okolo deseti členů. Akce, které máme za sebou, MO byla založena 

v lednu, takže zatím jsme toho tak moc nestihli, zatím za sebou máme letákové akce, akce 

kulturně zaměřený, že jsme se tady byli podívat na několika památkách, chtěli bychom se zde 

zaměřit na nějaký úklid třeba a tak podobně, protože některé vypadají spíše jako smetiště, 

takže zaměřit se na tuto oblast. Chtěli bychom navštěvovat třeba útulky pro psy, nemůžeme je 

moc podpořit finančně, protože financovat vše ze svýho na to až tak nemáme, když ne 

finančně, tak pomoci na příklad venčením psů a tak podobně. Dále je v plánu akce pro starší 

lidi třeba u nás v nemocnici, teď se máme zúčastnit školení a pak bychom mohli těmto lidem 

pomáhat, že bychom jim chodili na nákupy, předčítat jim noviny a tak podobně. Tímto 

směrem bychom se chtěli dát.

Jak vypadá skladba vašich členů? (vzdělání, věk, zaměstnání)

Úplně se to říct asi nedá, je to opravdu, jak kde. Třeba v Chomutově máme strašně moc 

mladých lidi, ale třeba tady v Mostě máme všechny lidi starší. Vlastně nejmladší z celé MO 

v Mostě jsem já a je mi 21, takže je to asi hodně specifický, jak kde. Takže v Chomutově 

máme mladší lidi v Mostě zase starší lidi, asi jak kde. U nás v Mostě jsou všichni pracující, 

v Chomutově všichni studují, takže fakt se to nedá zaokrouhlit.

Jak řešíte, pokud se objeví člen na příklad z Teplic. Jde do MO Most nebo zůstává 

volným členem?

Tak záleží hlavně na něm, pokud je ochoten nějakým způsobem třeba cestovat, jestli je 

schopen přijet za námi a spolupracovat s námi nebo jestli se bude snažit nabírat členy ve svém 

okolí, ve svém městě a založí MO spíše tam. K nám jezdí na příklad člen z Ústí nad Labem, 

který je ochoten za námi cestovat až do Mostu.

Do jaké míry může ovlivnit fungování DM absence MO v Praze?

Samozřejmě teďka se pracuje na znovu založení, protože ty členy tam stále máme, akorát se 

dávaj dohromady organizační věci, ohledně toho, kdo se tam toho pořádně ujme a založí se 

tam znovu ta MO, ale že bych to viděla jako zásadní problém, to se říct nedá, protože sice je 

to hlavní město, ale v Praze je taky taková sorta lidí, že je to taky hodně specifický město, 

takže bych to neviděla jako zásadní problém, že tam prozatím není MO.
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Jak moc DM zasáhl odchod Matyáše Sombatiho?

Tak určitě je to smutný, že odešel. Určitě je to ztráta kvalitního člověka, který kvalitně 

pracoval. 

Probíhá spolupráce mezi kluby DM?

Určitě, spolupracujeme nejvíce s Chomutovem s Honzou Mrázkem a jejich členy. A teď nám 

vznikla ještě pobočka v Lounech, takže tam bude nějaká spolupráce určitě taky.

Inspirujete se i od MO Brno, která je nejpočetnější v rámci DM?

Já si myslím, že Brno je specifický město a my nemůžeme přebírat vyloženě jejich projekty, 

protože tady jsou úplně jiní lidi, než na Moravě. Přece jenom Morava a severní Čechy to se 

nedá srovnávat. Takže určitě nemůžeme přejímat to, co dělaj oni. A nejpočetnější ano, čistě 

třeba v Brně, ale my jsme tady rozloženi do více měst. Já vidím klíčový, nás rozložit do více 

měst, než se soustředit všichni na jedno město, protože člověk se má pohybovat ve více 

městech, než být jen na jednom.

Jak vnímáte národní socialismus, ke kterému se DM hlásí?

Národní socialismus vnímám, jako ideologii, ne jako politický názor, ale jako myšlenku jako 

takovou. Viděla bych to jako socialismus jako spolupráci určitých skupin lidí, případně 

národa, proto národní socialismus. Spolupráci lidí v tom daném národě k prospěchu celého 

tohoto daného národa, takže takový nějaký stručný vymezení, bych to viděla.

Jak byste definovala neonacismus? Myslíte si, že se u nás vyskytuje?

Jestli se tu vyskytuje, to moc posoudit nemůžu, je možný, že asi budou takový lidi, ale se to 

nedá objektivně posoudit, protože dneska je tím nazýván každej nepohodlnej člověk. Každý 

takový člověk je nazýván neonacistou, takže pak se nedá objektivně posoudit, zda neonacista 

opravdu je nebo zda to je čistě mediální bouda, takže to opravdu nejde objektivně posoudit, 

jaká je tu míra neonacismu a tak podobně. Jinak neonacismu vnímám asi jako novodobé 

stoupence nacismu. A nacismus zaměřený vyloženě na Třetí říši, protože nacismus je dle 

mého zkratka nacionální socialismus, kterej sám o sobě nevyjadřuje názory Třetí říše. Jelikož 

existoval, jak před Třetí říší, tak dnes. Existuje v mnoha evropských zemích, takže bych ho 

neviděla ve spojitosti narodní socialismus rovná se nacismus Německa za Třetí říše. 

Neonacista je dle mého názoru ten, kdo se hlásí k odkazu Třetí říše.

Co Vás přitahuje na severské mytologii?

Tohle je opravdu moje trošku duchovní záležitost v tom směru, že když jsem se do toho 

trošku začetla, tak mě to zaujalo takovým způsobem, že se od toho již nedokážu odtrhnout, že 

jsem v tom našla nějaké duchovní spojení. Je tam pro mě danej i takovej specifickej humor, 

který já tam vyhledávám, protože třeba v dnešní společnosti já se moc nepobavím, protože 

mám hodně speciální styl humoru, který nějakým způsobem se asi úplně neshoduje s dnešní 

společností a u toho se dokážu vždy odreagovat, najít si tam ten svůj humor a hlavně i ty 
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prvky takové té osobní hrdosti a tak podobně. Po vzoru těch lidí nebo těch nadpřirozenejch 

bytostí proti všemu a za každou cenu, když ví o té pravdě a je mi to i blízký i z pohledu 

pohanství jako takovýho, kdy se zajímám i o slovanskou mytologii, bohužel o tý není tolik 

záznamů jako třeba o severské mytologii nebo o příchodu křesťanství. To hodně vymizelo 

bohužel to pohanství, ale čím více na sever, tím více si tam dokázali tyhle tradice a povídky 

ponechat, takže to je jeden z hlavních důvodů.

Myslíte, že Vám aféra v Janově pomohla k lepší pozici ve straně a v mládeži?

Myslím si, že to nebylo tou aférou, musím nechat, že potom, co se tam odehrálo, tak se mi 

ozvalo spousta lidí a ozývá se mi dodnes spousta lidí třeba s obdivem a tak podobně. U hodně 

lidí jsem vzbudila asi pozitivní dojem, ale nemyslím si, že by to mělo vliv na mojí pozici 

v mládeži nebo ve straně. Tam jsem si to vybudovala asi na něčem jiném.

Mohla byste srovnat akce DS v Janově a DSSS v Novém Bydžově?

Včera v Novém Bydžově to bylo úplně o něčem jinym, než v Janově, kde jsme byli ještě za 

DS, tam to probíhalo úplně jinak, jelikož policie jednala včera naprosto jiným způsobem. 

Prakticky v Janově nám neuškodila, když jsme měli setkání 17. listopadu Dělnické strany na 

náměstí, tam to probíhalo taky v pořádku, ale pak byl nahlášen na někoho jiného pochod a 

tam to probíhalo naprosto odlišným stylem. Já jsem tam byla se svým šestnáctiletým 

bratránkem, který dostal od policistů obuškem přes hlavu jen proto, že šel okolo a včera 

v Novém Bydžově policie zakročila jiným způsobem, dokázala uznat, kdo tam děla 

nepořádek, a kdo se chová spořádaně. Kdo to má nahlášený, a kdo ne a podle toho podle mě 

jednala, takže asi policii v Novém Bydžově dokážu ohodnotit jako lepší než tu, co máme my 

zde. Dokázali jednat trošku profesionálně.

Setkala jste se po Janově s verbálními či fyzickými ataky na Vaši osobu od ostatních 

občanů?

Samozřejmě převládají pozitivní reakce, ale čas od času se tomu člověk nevyhne, někde 

narazím i na negativní postoje a to od lidí, kteří se opravdu neumějí chovat. Jsou to spíše 

verbální útoky, protože lidi, co tohle dělaj, nedokážou asi diskutovat, nedokážou si se mnou 

sednout a vysvětlit mi svůj postoj. Nějakým způsobem slyšet mé argumenty, ale spíš se nás 

snaží nějak napadat. Třeba jsme byli s panem předsedou na mosteckých slavnostech a tam nás 

napadl feťák z úplně nepochopitelnýho důvodu. To jsou spíš lidi, kteří nedokážou vyjádřit své 

postoje a spíš napadaj a vybíjej si tam svou zlost.

Jak se díváte na bojkot autonomních nacionalistů vůči DSSS?

Já ty lidi nějak moc neřeším, jako pokud mají nějakej takovejhle postoj a názor, tak ať. Ale 

spíš bych očekávala, že pokud se jim něco nelíbí, tak stačí přece za někým zajít a sednout si a 

probrat to, než nějaký vyjadřování na internetu, který není, ani ničim podložený. Takže tam je 

to i o tom způsobu, jak se ty lidi chovaj, ale mně je to celkem jedno.
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Jak se ze sebe snažíte strhnout nálepku, že jste neonacisté?

Já si myslím, že strhnout se nedá asi úplně nikdy. Ta nálepka se nedá strhnout nikdy, pokud se 

média budou snažit nám ji dávat, tak my s tim nemůžem udělat asi nic. Jediný, jak lidem 

můžeme dokazovat, že je to skutečně mediální hra, je takový ten osobní příklad. Setkávat se 

s lidma, mluvit s lidma, vysvětlovat jim jakým způsobem to myslíme, že to není tak, jak je to 

v televizi. A pokud to ty lidi vidí v praxi, koukněte, oni se chovají slušně, promluví si s námi, 

zjistí, že to asi není úplně pravda, co se v televizi říká, tak tím se částečně nálepky zbavovat 

můžeme, ale úplně to asi opravdu nepůjde, pokud si za tím média budou stát a omílat to každý 

den v televizi, tak s tím člověk asi nic neudělá.

Vidíte jako problém, že se ve vedení DM a na akcích objevují pánové Dudák a Hroch, 

kteří jsou s neonacismem spojováni velmi často?

Tak předně jestli se někde objevují nějaký takový lidé, tak my to nemůžeme ovlivnit, kdo 

přijde na naši akci, na náš mítink a tak podobně. Nemůžeme každého kontrolovat, kde co má, 

ptát se, seš neonacista, nejseš neonacista, ptát se takhle každého jednotlivce, takže to nejde 

ovlivnit a ani nemáme právo někoho vykazovat z mítinků, takže to člověk úplně neovlivní. 

V těchto případech jako je Hroch a Dudák, tak pokud nějaké fotografie jsou, tak člověk 

nemůže posoudit, jak jsou starý, pokud jsou někdy z jejich mládí a tak podobně, tak každý má 

přece jenom nějakou minulost, se kterou třeba není úplně spokojenej a zjistil, že třeba dělal 

nějaký chyby, tak toho člověka úplně neodsoudim do konce života, jen proto, že v mládí, 

v pubertě sem dělal nějakou blbost. 
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Příloha 5

Rozhovor s Martinem Zbelou

Jaké byly důvody vzniku DM?

Důvod k založení DM byl prostý a to ten fakt, že DS měla a má hodně sympatizantů mezi 

mládeží do osmnácti let, kteří se vzhledem ke svému věku nemohou organizovat v politické 

straně, takže jim DS vyšla vstříc a z jejího podnětu vzniklo občanské sdružení DM, kde je 

možno se organizovat již od 15 let. Zejména kvůli poptávce po takovém hnutí, které by mělo 

vlastní strukturu, vlastní program a vlastní akce, byla DM založena.

Jaké jsou aspirace DM?

Poslání DM je definováno v programu hnutí. DM nevznikla pouze proto, aby byla pro svoje 

členy a byla jen pod hlavičkou strany, ale i aby pořádala akce ve vztahu k mládeži a ve vztahu 

k problémům mládeže. Třeba sportovní akce, protidrogové akce, přednášky pro mladé, ale i 

charitativní akce, na příklad po povodních na Vysočině se MO Vysočina podílela na likvidaci 

škod, zajištění bezpečnosti, navíc občanům přivezla to nejnutnější, jako jsou potraviny, prádlo 

a podobně. Hlavní oblasti jsou tedy vzdělávání mládeže a výchova vlastních kádrů pro 

politickou stranu, protože DSSS bude potřebovat kvalitní funkcionáře a DM by měla být 

jakousi přípravkou pro práci v politické straně. Do toho spadá i praktické propojení MO 

DSSS s MO DM, kde ti mladí budou sdruženi, aby viděli, jak strana funguje a co to obnáší, 

aby uměli dobře mluvit, vystupovat, komunikovat s médii. Takže je to činnost navenek –

humanitární, sportovní a vzdělávací akce a dovnitř výchova vlastních členů pro stranu.

Jaké jsou cíle DM v oblasti členské základny a aktivity jejích členů?

Musíme vycházet ze skutečnosti, která je, že 100% našich členů nikdy nebude aktivních. To 

se nestalo v žádné organizaci. Budeme se snažit, aby to procento aktivních bylo, co nejvyšší a 

počet těch pasivních, co nejnižší. Cílem mládeže je vychovat pro stranu aktivní členy, aby to 

nebyli pouze pasivní voliči či členi, kteří pouze vyplní přihlášku a to je pro ně konečná, ale 

aby se opravdu aktivně zapojili. A u mladých je největší šance na „ převýchovu“, protože u 

nich je největší šance je vychovat v duchu aktivní činnosti, než u těch starších, kde už je 

rezignace na jakoukoliv politiku a činnost pro změnu. Cílem je co nejvíce aktivních na co 

největším počtu míst republiky, ale to je samozřejmě jen vize, ke které chceme směřovat.

Jak chce oslovovat DM mládež a širší veřejnost?

Tuto činnost vyvíjí MO v Brně, která svou činnost nasměrovala právě na školy. Narážíme na 

problém, že ne všechny školy jsou otevřené takovéto agitce, protože někteří naši členové 

naráží až na hysterii, pokud se od nich učitelé či ředitelé dozvědí, že jsou členi DM, tak jim to 

dávají na vědomí a jsou případy, kde naráží až na šikanu. Takže oslovovat mládež chceme, 

ale ne každý chce riskovat a chce v pořádku dostudovat. Takže stojí před rozhodnutím 
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propagovat DM s rizikem toho, že jejich vlastní studium bude ohroženo nebo riziko 

nepodstoupí. Přednášky konáme mimoškolní, protože nevíme o žádné škole, která by tomuto 

byla otevřená a navíc nic takového plošně neorganizujeme.

Z čeho je DM financována?

Probíhá z dobrovolných členských příspěvků. Příspěvky jsou dobrovolné, protože nebudeme 

vymáhat ze studentů, kteří nemají trvalý příjem peníze, takže je to na dobrovolné bázi. Plus 

spoléháme na podporu strany. 

Jaká je forma spolupráce s DSSS?

My jsme ihned po rozpuštění DS deklarovali, že DM se hlásí k programové doktríně, která je 

vyvěšena na webu a podporuje ji. Takže ta spolupráce byla od začátku jasná a nebude se 

měnit. DM je mládežnickou organizací dnešní DSSS a je jasné, že mezi nimi existuje 

rovnítko.

Jak se prolínají členové DM a DSSS? Může aktivita v DM pomoci k lepší pozici v DSSS?

Může pomoci, na příklad v Chomutově krátce po vzniku DM byla založena MO, která se 

během roku vyprofilovala a transformovala se na dnešní místní buňku DSSS. Takže přímo ta 

buňka ohlásila, že již nechce být mládeží, ale stranou, protože usoudili, že už jsou připraveni 

na tu politickou práci. To ale nechceme dávat za příklad, protože si nemyslím, že by byl 

člověk po roce připraven na politickou práci. Nicméně oni odvedli dobré výsledky a už se cítí 

na politickou činnost a dnes jsou z nich i kandidáti do poslanecké sněmovny. Ale my nikomu 

nedoporučujeme a neříkáme, zda má vstoupit do strany, jsou i takoví, kteří nechtějí do strany 

vstoupit, protože to je jejich životní priorita, nicméně s DSSS sympatizují, a tak se angažují 

pouze v mládeži, ale musí jim být do 35 let.

Jaké kroky by DM podnikla v případě jejího rozpuštění?

V případě občanského sdružení máme těžší pozici v tom, že rozhodnutí platí okamžitě, navíc 

z rozhodnutí ministerstva vnitra, nikoliv soudu. Takže by zbývalo jediné, odvolat se k soudu a 

čekat na jeho rozhodnutí, jako to ostatně udělal kdysi KSM a po letech uspěl. Takže bychom 

šli samozřejmě právní cestou, ale nepředpokládám, že by k tomu mělo v následujících 

měsících dojít, protože nevidím na naší činnosti nic nezákonného, přesto v době působení 

pana Peciny na ministerstvu je možné cokoliv, protože si právo vysvětluje jen podle sebe.

Kroky DM v případě dalšího zadržování jejich členů?

Nevím o tom, že by naši členové byli zadržováni. Vycházím tedy z loňského případu našeho 

místopředsedy, který byl zadržen pouze na určitou dobu. Nemám informaci, že by někdo 

z DM byl ve vazbě, to se týká členů strany a na jejich podporu bylo vyhlášeno konto a sbírky.
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Můžete charakterizovat průměrného člena DM?

To Vám můžu říct zcela přesně. Je to většinou mladý člověk, spíše muž než žena, do 18 let. 

Z pravidla středoškolák a je to člověk, který se cítí patriotem a vlastencem, národ vidí jako 

prioritu i v kulturním a politickém měřítku a proto vstupuje do našich řad.

A jejich sociální původ?

Členská základna je napříč republikou od Aše až k Ostravě, ale těžko říct jsou tam 

vysokoškoláci, středoškoláci a nelze říct, že by to byli lidé nižšího sociálního původu, nehledě 

na to, že my to ani nezjistíme, protože to není v naší kompetenci.

Podmínky přijetí do DM?

Vyplnit přihlášku a podepsat prohlášení, kde odmítají totalitní režimy komunismus a 

nacismus. To je nová formulka, která tam přibyla po rozpuštění DS. Pak věk 15-35 let. Dále 

pak české občanství, což je problém v tom, že se k nám hlásí mnoho lidí ze Slovenska, kterým 

nemůže být vyhověno.

Do jaké míry se DM inspirovala Republikánskou mládeží?

Určitě se inspirovala, ale ona z ní hlavně personálně vzešla. Já jsem byl šéfredaktorem 

týdeníků Republika a předsedou RM, Pavel Procházka a Jiří Štěpánek se angažují v DS. DM 

jsem nastartoval hlavně já ve spolupráci s mladými, jelikož jsem ty zkušenosti měl z RM, ale 

co se týká inspirace, tak pokud se podíváme na programy RM a DM tak jsou tam shodné 

prvky, není to totožný program, ale jsou zde body, které se v nějaké obměně dostaly i do 

programu DM, na příklad problematika drog a boje proti jejímu šíření, dále otázka školství, 

sportu a tělovýchovy. Takže zkušenosti byly, jak na personální úrovni, tak i ideje, které 

nejsou příliš odlišné.

Vidíte nějaké chyby, které se staly v RM, a které nechcete v DM opakovat?

Chyby v RM byly, už je to přece jenom řádka let. Problém jakékoliv mládežnické organizace 

je, že stojí a padá se stranou, a pokud má problémy strana, tak zpravidla je má i mládežnická 

odnož. U RM nebyl problém pouze u ní, ale i u celého hnutí republikánského, které k roku 

2002 šlo přímo ke dnu. Navíc RM měla i problémy svoje vlastní, protože byla rozpuštěna 

ministerstvem vnitra na základě triviality. Protože měla ve svém programu větu, že bude 

politicky prosazovat, což může jen politická strana, a proto byla rozpuštěna. To byla věc, 

která oficiálně pohřbila RM, ona ještě fungovala nějaký rok, ale pouze na lokální úrovni, 

zejména na severní Moravě, ale již nebyla organizovaná z centra. Navíc my jsme ze strany 

hromadně odešli, takže RM k roku 2002 končí. Problém byl tedy zejména ve straně, která 

ztratila důvěryhodnost a svou činnost utlumila.
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Co způsobilo Váš comeback do politiky, kdy jste mezi lety 2003-2008 minimálně 

oficiálně nevystupoval?

Já jsem v roce 2002 odešel z Republikánské strany a na přelomu let 2002 a 2003 jsme založili 

DS, kde jsem byl zvolen místopředsedou. Místopředsedou jsem byl pár měsíců, a pak jsem 

pocítil, že už té politiky je na můj krátký život moc, protože jsem se jí věnoval od svých 

patnácti let a že bych chtěl okusit život i z jiné stránky, takže jsem svou činnost utlumil, ale 

do konce roku 2004 jsem řídil dělnické listy, takže jsem úplně neodešel a noviny jsem 

ovlivňoval z povzdálí i během let 2005-2007 různými články či korekturou novin. Oficiálně 

jsem nevystupoval, protože jsem si chtěl vyzkoušet život bez politiky, což jsem do té doby 

neznal. To jsem tedy pět let zkusil a myslím, že to byla bohatá zkušenost, pracoval jsem 

v regionálních novinách, poznal sem život obyčejných lidí v práci, žil jsem jako spořádaný 

občan, který se o nic, alespoň na povrch nezajímá. Poté přišly události, které daly do pohybu 

celé hnutí, zejména DS a já jsem pocítil povinnost se vrátit k načatému dílu a DS výrazně 

pomoci. Takže jsem opět nastoupil do vlaku.

Jaké jsou mezinárodní kontakty DM?

Tuto věc zajišťuje spíše Matyáš Sombati. Vím o Švédsku a Německu, zároveň byla snaha 

navázat kontakty se slovenskou národní scénou, tam to funguje přes slečnu Šlégrovou. Byla 

snaha aktivizovat DM i na Slovensku, ale je to velmi těžké, protože tam jsou jiné podmínky a 

záleží i na dohodě s nimi, což je někdy problematické, protože tam mají jiná kritéria a 

podmínky. Takže na Slovensko se samozřejmě orientujeme taky už jen proto, že jsou to bratří 

Slováci.

A na příklad francouzská Národní fronta a Vaše kontakty z dob republikánů?

Ano, RM spolupracovala s mládeží Národní fronty, problém je, že my po těch letech 

informace o Francii nemáme. Ta Francie je trošku někde jinde a spolupráce s nimi byla vždy 

obtížnější než na příklad s německou stranou, protože jsou od nás dál. Navíc jejich politika 

byla vždy postavena na tom, že Evropa končí Německem a my jsme pro ně cosi jako 

východní země. Pokud chceme spolupracovat, tak cosi vítaného, ale moc to nezdůrazňovali. 

Takže tam byl problém, že oni východní země považovali za cosi, co nemůže vůbec vstoupit 

do Evropy a tam bohužel zahrnovali i ČR. Takže přímá spolupráce s jejich mládeží navázána 

nebyla, přiznám se, že je to i z důvodů jazykových, protože jsou to hrdí patrioti, kteří užívají 

pouze francouzštinu a bohužel členů, co umí dobře francouzsky, moc nemáme.

A spolupráce v Maďarsku s Jobbikem?

Zatím se orientujeme pouze na země, kde se domluvíme. Avšak to Maďarsko je veliká výzva, 

protože se dostali do parlamentu a navíc mají mládežnickou organizaci, takže je to na nově 

zvoleném vedení.
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Jak konkrétně probíhá spolupráce s NPD a JN?

Tam je ta spolupráce na regionální úrovni se saskou stranou. Kde probíhají určité návštěvy, na 

příklad navštívili naši akci Den svobody v Brně loňský srpen, v Hradci Králové vystoupili 

řečníci z NPD Sasko, to bylo v roce 2008, v loňském roce byly jakési výměnné pobyty, kdy 

jsme se zúčastnili jejich předvolební kampaně, kdy jsme se do ní i zapojili prostřednictvím 

Lucie Šlégrové, která navštívila s Jiřím Petřivalským z DS NPD Chemnitz, kde se zapojili do 

jejich kampaně, takže probíhá spolupráce hlavně s tou saskou stranou, protože je nejblíže

Existuje nějaký tuzemský subjekt vhodný ke spolupráci?

Ono zde moc subjektů, se kterými by se dalo spolupracovat, není, protože my jsme 

deklarovali, že spolupráce musí být rovnocenná. To znamená spolupráce s registrovanou 

organizací, nebude spolupracovat s organizací neregistrovanou, protože to má svá rizika, i 

z důvodu, že cokoliv tato organizace činní, jde na naši hlavu, protože my jdeme s kůží na trh. 

Takže zatím žádná spolupráce navázána nebyla, protože na národní scéně moc registrovaných 

subjektů není.

Jak se díváte na AN a jejich distanc od DS?

Pro mě AN jsou webová stránka. Já o této organizaci nedovedu více říct, protože to je jediné,

co o nic vím. Pokud mám reagovat na nějakou kritiku, tak musím vědět, kdo ji říká, ale pokud 

ta kritika vychází odněkud anonymně z nějakého temného pozadí, tak je to něco, čím se 

nebudu zabývat, protože to nemám zapotřebí.

Jak se díváte na fakt, že pan Sombati přiznal spolupráci s AN při demonstraci v 

Kladně?

Pokud někteří naši členové na jejich akci byli, tak je to jejich rozhodnutí, my nebudeme 

nikomu někde účast zakazovat, ale jak říkám, nevím o tom. 

Kam byste AN zařadil vy?

Pokud máme mluvit o hnutí, tak každé hnutí může existovat pouze za předpokladu, že ho 

představují určití lidé a u AN opravdu nevím, kdo je reprezentuje, protože vystupují zcela 

anonymně prostřednictvím webových stránek a pokud konají demonstrace, tak maximálně 

oznámí, že se koná, ale to je vše.

Jaký je vztah DM k NO?

Naprosto stejná odpověď. NO je pro mě webová stránka.

Jak se díváte na to, že na stránkách odpor.org se objevil článek od Tomáše Málka 

přejatý z Dělnických listů?

Tak zaprvé, my nemůžeme ovlivňovat obsah jakéhokoliv jiného serveru, a pokud se podíváte 

na DM, tak najdete prohlášení, že se distancujeme od jakýchkoliv informací o DM, které jsou 
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zveřejňovány jinde, než na webech oficiálních. Pokud to tam někdo dal, zaleží spíše na nich, 

proč to tam dali.

Nemyslíte si, že to vrhá špatné světlo na DM a DSSS?

K tomu nevím, co říct, protože webových stránek jsou tisíce a není v naši moci ovlivnit, co si 

kdo dá na své stránky. Pokud někdo převezme něco od nás a dá si to na svůj web, tak je to 

jeho rozhodnutí. Navíc i policie před soudem přiznala, že není schopna zastavit chod stránek 

odpor. org, takže pokud to nedokáže ani policie, tak to nejsme schopni učinit ani my.

Chce se DM zbavit nálepky radikálů?

Ono to slovo radikální je velmi relativní, protože téměř každý radikalismus a jeho myšlenka 

se později stane celospolečenskou normou, je to takový politický paradox, ať už vezmeme 

komunismus nebo hnutí Fidela Castra na Kubě, tak tyto myšlenky byly svého času na okraji 

společnosti a nemohly téměř zaznít, nemohly být prezentovány, ale postupem času se daly 

věci do pohybu a z jejich myšlenek se staly myšlenky celospolečenské. Těžko sebe můžeme 

definovat, když dějiny jdou dopředu rychlým tempem a my nemůžeme vědět, jak naše 

myšlenky budou posuzovány za pár let. My naše myšlenky prezentujeme od začátku a to jestli 

je bere někdo, jako radikální to je věc názoru, pro nás je klíčové, že jsou pravdivé. Člověk 

přece má říkat své myšlenky podle toho co si myslí a jestli je to pravda nebo ne.

Jak byste definoval národní socialismus?

Já jsem definoval národní socialismus v rozhovoru pro dělnické listy, který vyšel před rokem, 

kde jsem jasně řekl, co je pro mě národní socialismus. To je, že půjdu do české pekárny, kde 

mi prodá housku z českého těsta, z českých surovin usměvavá česká prodavačka, kdy budu 

mít jistotu, že podniky jsou české, pracují tam lidé, kteří jsou spokojení, kdy budu vědět, že 

tento národ je soběstačný, že bude zajištěný, nezávislý na dluzích a půjčkách, že řemeslnou i 

jinou práci budou vykonávat naši lidé, a že se nedostaneme do fáze, kdy na určitou práci 

budeme potřebovat jen přistěhovalce. To je pro mě národní socialismus, pod tím není třeba 

hledat nějakou velkou ideologii či politiku, ale to je praktická věc. Navíc my vycházíme 

z českých tradic, z českého národního socialismu a tato myšlenka zde má tradici od konce 19. 

století a my jsme na ni jen navázali, ale samozřejmě se doba změnila, takže na ni navazujeme, 

ale nepoužíváme stejná slova jako před sto lety, protože to bylo v jiné době a v jiných 

podmínkách a doba se mění, jako se mění lidé.

Jak by u nás měl vypadat ideální politický systém?

Ideální politický systém si představuji, jako demokratický se svobodou slova. Tu svobodu 

slova si představuji, že nebude užita pouze pro některé myšlenky, ale že to bude absolutní 

svoboda slova jako na příklad v USA, kde člověk není popotahován a šikanován kvůli 

projevům na ulicích či na náměstích při politickém projevu a nebude muset komentovat to, 

jestli drží ten nebo onen transparent či vlajku, což je bohužel dnešní realita v ČR. Co se týká 

systému, tak samozřejmě parlamentní sytém, ale pouze za předpokladu, že strany zde 

nebudou tvořit jakousi kastu lidí napojených na ekonomickou a mediální lobby, kde bude 
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vznikat vládnoucí konglomerát, do kterého nebude mít nikdo přístup jako se to děje dnes. Jiné 

strany, které se chtějí dostat do parlamentu a nepatří do tohoto konglomerátu, jsou označeny 

jako extrémistické. To, co se dnes děje u nás není demokracie, ale je to utopie. Je to jakási 

Potěmkinova vesnice demokracie a nijak se to v zásadě neliší od systému komunistického. 

Samozřejmě má to svoje odlišnosti, jednou z nejzásadnějších je svoboda pohybu občanů, 

mohou cestovat, mohou si vyměňovat informace skrz internet, a kdyby právě internet 

neexistoval, tak je ta shoda téměř naprostá. Ten internet a technický pokrok zajišťuje lidem 

alespoň jakési záruky svobody, protože za komunismu tomu tak nebylo, ale srovnáme-li 

Národní frontu za minulého režimu, která také nebyla tvořena jen KSČ a tím co je zde dnes, 

tak je to pouze modernizovaná forma, protože i teď je zde kasta stran a lidí, kteří rotují 

z jedné strany do druhé, a kteří politiku neopouští a berou ji jako celoživotní řemeslo. Máme 

tu pořád stejné lidi, kteří jen občas změní hlavičku, ale pořád jedou v tom samém proudu a 

vezmeme-li jiné země na příklad Německo, tak tam je systém demokratičtější a myslím, že mi 

dá za pravdu každý politolog, že jde alespoň o udržení rovnováhy, protože vezmeme-li 

politickou přímku, tak oni se snaží, aby politické názory měly zastoupení na této přímce, ať 

už na regionální nebo celostátní úrovni. Ale to, co se děje tady, kde jsou veškeré represe 

zaměřeny proti pravicovému extremismu, který zde nemá mít místo, který je démonizován a 

není dáván ani do předvolebních průzkumů, to je věc nemyslitelná, která se neděje ani 

v sousedních zemích, kde národní strany, byť se jim říká extrémní, mají své zastoupení a mají 

svůj prostor, byť třeba nejsou oblíbené, ať je to Německo, Rakousko, dnes třeba Maďarsko, 

Slovensko. Ale u nás je úporná snaha, aby zde něco takového nebylo, to dávám za vinu, že 

zde má obrovskou moc levice, ať už ta extrémní nebo ta normální, která tu politickou 

rovnováhu uvádí do nerovnováhy. Tady se raději bude tolerovat komunistická strana, byť je 

to podle zákona zločinná organizace, levicové extrémy, ale prostor, aby tu byla pravicová 

národní strana, se zde snaží bojkotovat. Což není systém demokratický, to je systém totalitní.

Byla by DM a DSSS pro snížení pětiprocentní hranice nutné pro zvolení do parlamentu?

Zde nejde ani tak o snížení zvýšení hranice, ale tady jde o to klima, o tu společnost. To klima 

vytváří média a lidé u moci a to klima je nastaveno tak, že jakýkoliv jejich protivník a 

odpůrce je vyobcován a nemá žádný prostor v médiích, kde je navíc očerňován, démonizován. 

To jsou prostě nestandardní podmínky pro politickou soutěž. My pořádáme každý víkend 

předvolební mítinky a cestou se z rádia ozývá, že DS pořádá mítink v Liberci a PČR vyzývá 

občany, aby na tento mítink nechodili, aby se schovali doma, že DS bude vyvolávat potyčky a 

nepokoje. Přitom mítink vypadá tak, že tam přijede ozvučené auto s předsedou a rozdávají se 

letáky, nic víc. Zde se do politické hry zapojila i policie, která přes média varuje občany před 

řádně nahlášeným politickým mítinkem, to není standardní situace pro politický boj 

v demokratické zemi. Vůbec i rozpuštění strany z triviálních důvodů kvůli aktivitám lidí, kteří 

ani nebyli členy naší strany, dále i to, že úředník ministerstva vnitra řekne do rádia, že DS 

musí být rozpuštěna, protože se její vedení kamarádíčkuje s neonacisty. Copak může úředník 

MV říkat a hodnotit, kdo se s kým kamarádíčkuje? To je přeci individuální záležitost každého 

jedince a už vůbec to nemůže být důvod rozpuštění politické strany. Jediné co zde zachovali 

je možnost chodit každé čtyři roky k volbám. Nevím, jestli to mám brát z jejich strany jako 

nějakou milostivost, ale stejně dělají vše pro to, aby to proběhlo nestandardně. Média určují, 
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kdo bude mít přednost, kdo bude v průzkumech, kdo bude mít větší popularitu, koho 

myšlenky budou více slyšet a koho ne.

Jak byste definoval neonacismus?

Pro mě neonacismus je prázdná nálepka, která se dnes užívá proti oponentům. I lidem 

důchodového věku jen proto, že kandidují za naši stranu, že se angažují. Z neonacismu se 

stala účelová propagandistická nálepka médii proti opozici a proti lidem, kteří se hlásí 

k našim hodnotám. A těžko jí dávat jiný obsah či jinou náplň, protože její náplň, jí dala 

média. Tuto nálepku bych srovnal s výrazy imperialista či revanšista za dob komunismu, 

protože hrály naprosto stejnou úlohu jako nálepka neonacista dnes.
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Příloha 6

Rozhovor s Matyášem Sombatim

Jaké byly primární důvody vzniku DM?

Rozšířit pole působnosti a vytvořit organizaci na jiné formě, než je politická strana. Kam za 

prvé, nemohli vstupovat lidé pod osmnáct let, kterých bylo docela dost, proto jsme se rozhodli 

založit mládežnické občanské sdružení, kde by měli mladí lidé prostor, a kde by měli možnost 

se již od mládí seznámit s politikou. A bylo to myšleno jako kulturní, sociální hnutí, které 

nebude mít žádné politické ambice. Protože to není o tom vykonávat politiku, ale spíš působit 

na mladé lidi kulturně a společensky a trošku je vychovávat.

Jaká je forma spolupráce s DS?

Spolupracujeme samozřejmě hodně, pomáháme při organizaci různých demonstrací či 

mítinků při předvolební kampani. Takže ta činnost je propojená, navíc máme společný tisk, 

dělnické listy, které jsou tiskem jak strany, tak mládeže.

Z čeho je DM financována?

Strana nás finančně občas podporuje, protože pouze z příspěvků by to nebylo možno 

utáhnout, protože především tiskoviny jsou nákladné, takže to jde zejména z peněz strany.

Jaké budou kroky DM v případě rozpuštění DS?

U soudu byla navíc zmíněná i DM, jako závadné hnutí, se kterým je strana ve styku. Což bylo 

paradoxní, protože my jsme se zákonem nikdy neměli problémy. Ale v případě rozpuštění 

strany bude mládež pokračovat dál, protože na ní se ten návrh nevztahuje.

Do jaké míry probíhá prolínání členu DM a DS?

Samozřejmě i členové mládeže mohou být členy strany. Aktivita v DM navíc může pomoci 

v budoucí pozici ve straně, ale je to individuální věc.

Jaké jsou aspirace DM Praha?

Zatím ambice nemáme nijak velké, jelikož fungujeme jen rok. V Praze obecně je to 

s členskou základnou dost špatné, navíc členové nejsou moc aktivní. Zatím jsme se podíleli na 

předvolební kampani, která byla zbytečná (kvůli zrušeným volbám), jsme tedy ve fázi 

zejména podpory strany. Ale do budoucna máme i vyšší aspirace, přesto je to v Praze složité. 

Lepší je situace v menších městech jako je Havlíčkův Brod, kde se ti lidé znají už dlouho a 

mohou spolu dělat lepší akce.
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Máte zájem vytvořit v Praze i regionální kluby ( Praha1,2,3…) právě kvůli pevnější 

vazbě mezi členy?

V současné situaci to určitě nebudeme rozdělovat na určité části, protože máme asi dvacet 

členů a většina členů je pouze papírových, kdy se přihlásili a už o nich nebylo moc slyšet. 

Jak probíhá pomoc straně při volbách?

Snažíme se pomoci, organizovat mítinky, dále pak pomoci formou rozdávání letáků a 

podobně.

Jaké jsou cíle DM v oblasti členské základny?

V současnosti máme okolo sta členů, avšak nemáme nějaké vysněné číslo, které bychom 

chtěli mít. Sice čím víc členů, tím silnější hnutí, ale nám jde spíš o tu kvalitu. Teď máme sto 

členů a aktivních jich je jen deset, takže pokud bychom měli členů tisíc a bylo jich aktivních 

pořád jen deset tak je to k ničemu. Nám jde o tu kvalitu a aktivitu a pár takových lidí vydá za 

stovky pasivních členů.

Jaké jsou podmínky přijetí?

V naprosté většině jsou přijímáni bez prověřování, ale v případě, že se nám zdá, že jde o 

provokaci, mám na mysli přihlášení jednoho Vietnamce a pak člověka, co učí snad na 

Univerzitě v Brně, tak ten teda vypadal podezřele již na fotce, kterou přikládal k legitimaci, 

působil jako osoba, která určitě nemá čestné úmysly pro vstup do DM.

Jaké jsou nejaktivnější MO v DM?

V současné době je jistě nejaktivnější brněnská organizace, kde je i v té stranické organizaci 

mnoho mladých lidí, takže tam je mládež s nimi dost propojená, což je i naší snahou propojit 

se stranickými organizacemi, aby se mladí lidé zapojili do politiky, a aby strana vychovala 

mladé lidi.

Máte v plánu založit více MO v problematických Severních Čechách?

Tak tam je síť MO DM velmi chabá, ale musím zmínit MO v Trutnově, která má dobré 

vedení, ale zatím se moc neprojevovali, ale určitě je tam velká perspektiva, ale dokud tam 

nebude člověk, který by dokázal něco udělat, tak je to k ničemu.

Jak by DM chtěla oslovovat mládež?

Jedním z prostředků, kterým bychom chtěli získávat nové členy, jsou noviny, ale je pravda, že 

ty asi nejsou až tolik přitažlivé, navíc vychází pouze jednou za čtvrt roku. Avšak máme i akci, 

která ještě není ukončená, kde jsme se inspirovali v Německu u JN, kdy jsme od nich přejali 

jejich komiks, který se jmenuje kachny proti slepicím. Je to taková bajka či alegorie o 

současném světě, která kritizuje multikulturalismus a úpadek dnešní doby, ale jak říkám, ještě 

to není hotové, ale určitě by to byl dobrý prostředek jak nalákat mladé lidi. Je to myslím 

dobrá forma.
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Budete se snažit proniknout i na SŠ a VŠ?

Takový projekt máme taky, hlavně v Brně to plánují, kde se chtějí zaměřit zejména na 

základní školy rozdávat tam letáky.

Z jakého důvodu jste zvolili právě základní školy?

Jde o to, dát o sobě vědět nejmladším lidem, aby věděli, kam dál a v čem vyrůstají.

Jak se ze sebe budete snažit, strhnou nálepku radikálů?

My se té nálepky radikálů moc nezbavujeme, samozřejmě nepůsobí na veřejnost moc dobře, 

ale těžko se dá zbavovat nálepky radikálů, když máme radikální názory na dnešní dobu. 

Takže se jí nechceme ani nebudeme zbavovat.

Bude DM vylučovat členy, kteří by kazili její pověst?

Pokud by někdo zásadně porušoval stanovy nebo náš program, tak se dá vyloučit, ale zatím 

jsme k tomuto kroku nemuseli sáhnout.

Jaké by byly kroky DM v případě zadržování jejich členů?

O tom jsme se nebavili, protože je to vždy individuální, navíc neočekáváme, že by nějaké 

takové zadržování nastalo. To spíše očekáváme, že by se nás snažili zakázat, než že by 

zadržovali naše členy.

Dokázal bys charakterizovat průměrného člena DM?

Je to mladý kluk kolem šestnácti let na střední škole, co se týče sociálního zázemí, tak těžko 

říct. Většinou ti lidé mají stejné zájmy, jako většina jiných lidí, ale jen nesouhlasí se 

současnou praxí a se současnou dobou. Navíc máme i mnoho čekatelů na členství mladších 

patnácti let, avšak jsou i členi DM starší třiceti let, ale těch jen minimum. 

S jakými zahraničními subjekty DM spolupracuje?

Oficiálně zatím nespolupracujeme s žádnou organizací, ale máme kontakty na německou JN, 

kteří jsou naše obdoba v Německu. Existují již 40 let a mají toho za sebou dost, takže se od 

nich snažíme přebrat dost věcí, protože jejich zkušenosti jsou k nezaplacení. Pak máme 

kontakty na švédské Svobodné nacionalisty, což také není nějaký oficiální kontakt, ale známe 

se s nimi. Na Slovensku máme kontakty na členy bývalé Slovenské pospolitosti, tam ovšem 

žádné mládežnické hnutí neexistuje, tam jsou kontakty podobné těm, co má DS.

A co Slovenská Národní strana?

Ta je na Slovensku podobně provařená jako u nás! Je to strana nedůvěryhodných lidí a 

politiků, kdy je slovenští nacionalisté již dávno prokoukli, podobně jako my NS u nás.
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Plánujete mezinárodní spolupráci rozšířit i do dalších zemí?

Tak samozřejmě, my se žádné spolupráci s ostatními subjekty nebráníme. Problém je, že jsme 

žádné nabídky o navázání spolupráce neobdrželi.

Uvažujete o spolupráci s nějakým tuzemským subjektem?

Se stranou určitě ne. Spolupracovat budeme pouze s DS. A z hnutí u nás také nedokážu žádné 

jmenovat.

Plánujete spolupráci s AN?

Zúčastnili jsme se jejich akce 28. října na Kladně, kterou oni pořádali. Samozřejmě návštěvě 

na těchto národních akci se nebráníme, ať to pořádá kdokoliv, ale žádnou spolupráci s nimi 

nemáme a neplánujeme.
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Příloha 7

Rozhovor s R. Králíkem (řadový člen Chomutov)

Co Vás vedlo ke vstupu do DM? 

Tady ta situace, co tady nastává a prostě líbilo se mi to řešení. Aspoň něco dělat proti 

cikánům a těmhle.

Kdy jste do DM vstoupil?

Vstoupil jsem až po založení.

Jak jste spokojen s vedením MO v Chomutově a co byste chtěl zlepšit?

No zlepšování tady, mohlo by se zlepšit aktivita ještě, ale si myslím, že s aktivitou nemámě 

zas takový problém.

Jak často se scházíte a jakých akcí jste se konkrétně Vy účastnil?

No. Na vlajkový výpravě jsem se zúčastnil, volební kampaně a mítinků.

Jak jste se o DM dozvěděl?

Od kamarádů.

Takže Vás někdo přivedl?

No. 

A vy jste taky někoho přivedl?

No.

Jaké má DSSS šance na úspěch ve vašem regionu? 

No myslím si, že do budoucna má určitě šanci, ale v těhlech pěti letech tomu nedávám moc 

velkou šanci. Prostě kvůli, že si lidi nezačnou uvědomovat, jakej je tady ten problém.

Jaké jsou nejpalčivější problémy v Chomutově, potažmo v Ústeckém kraji?

Tak asi, že cikánská komunita tady dělá neskutečnej bordel a nepokoje.

Jak jste spokojen krajským vedením DSSS?

Tak setkal jsem se s Petrem Kotábem a myslím si, že jako ví, o čem mluví a je schopnej 

naslouchat ostatním. 
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Jste spokojen s republikovým vedením DSSS?

Myslím, že jo.

Jaké máte ambice v rámci DM?

Kandidovat ne, ale kdo ví.

Co pro Vás znamená národní socialismus, ke kterému se DM hlásí?

Já myslím, že tady k tomu není, co dodat. To samý. (Respondent poslouchal odpověď J. 

Mrázka)

Jak byste definoval neonacismus a jak ho vnímáte?

To jenom média takhle označujou  lidi, který nejsou pohodlný. 
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Příloha 8

Rozhovor s řadovou členkou MO Brno

Co vás vedlo ke vstupu do DM?

No líbil se mi strašně jejich program.

A v jakých bodech nejvíce?

Třeba pomáhání seniorům a podobně.

Jak jste spokojena s fungování MO Brno a co byste chtěla zlepšit?

Jsem docela spokojena, líbí se mi tam, je to fajn. Ale možná by mohly být akce ohlašováný 

více dopředu.

Jak často se scházíte a jakých akcí jste se již účastnila?

No většinou se scházíme jednou za měsíc, záleží jak kdy. Já jsem se zúčastnila jen schůze, 

protože sem tam chvíli.

Jak dlouho?

Přibližně od září.

Jak jste se o DM dozvěděla?

Přes přítele a přes internet, kde sem si o tom četla.

Jaké máte ambice v rámci MO Brno?

Určitě bych tady chtěla změnit vlastně třeba ten postoj k seniorům. A určitě bych tady 

nechtěla, protože jsou tady samí feťáci teda narkomani, takže určitě to bych tady nechtěla a 

spoustu dalších podobných věcí, co by se daly zlepšit.

Máte ambice na pozice v předsednictvu brněnské MO?

No tak já ne, protože si myslím, že na to nemám, takže já ne a nechala bych to jiným.

Jak jste spokojena s celorepublikovým vedením DM?

Já myslím, že je to fajn a bylo by dobrý, kdyby jsme se prosadili.

Přenesla byste některé Brněnské akce do jiných měst?

Jo, určitě si myslím, že jo.
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Jste členkou strany, případně plánujete vstup?

Nejsem členkou, ale plánuji, až mi bude osmnáct.

Jaké má dle Vás šance DSSS na úspěch ve vašem regionu? Mohla byste zmínit největší 

problémy v Brně a Jihomoravském kraji?

Celkově si myslím, že je problém, jak jsou lidi ovlivňovaný médii, takže si myslím, že bude 

hodně těžký se prosadit, ale bylo by fajn, kdyby se to prosadilo tady a co nejlíp.

Jaký výsledek byste v krajských volbách brala jako úspěch?

Abychom se aspoň dostali do Parlamentu.

Jak byste definovala a jak vnímáte neonacismu?

Tak to je soukromá věc, to bych si nechala pro sebe.

Co dle Vás znamená národní socialismus, ke kterému se DM hlásí?

Tak určitě národní socialismus je vlastně sociální cítění určitě a myslím si, že to by měl mít 

každý člověk.
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Příloha 9

Rozhovor s Tomášem Vandasem

Jaké byly důvody vzniku DM?

Je to z důvodu, že se nám od vzniku naší strany hlásilo velké množství mladých, kteří 

nedovršili osmnácti let a nemohli být řádnými členy politické strany. To nás vedlo k myšlence 

udělat mládežnickou organizaci, kterou jsme nazvali Dělnická mládež, aby tam byla jasná 

návaznost. A cílem mládeže má být připravovat mladé lidi ke vstupu do politické strany, do 

dělnické strany, tak aby se později mohli zapojit do činnosti přímo tam.

Jak se díváte na fungování DM?

Já mám určitě pozitivní názor, nepochybně je však, co zlepšovat. A to nejen u politické 

strany, ale i u mládežnické organizace. Podle mě je dobré, že DM podchytí aktivity mladých, 

kteří se zajímají o politickou činnost a politické dění. Takže určitě ta výchova a osvěta 

mladých v oblastech historických i třeba jazykových je pro mladou generaci velmi potřebná.

Na které oblasti by se DM měla zaměřovat?

Organizovaná příprava mladých lidí v první řadě, aby se tito lidé mohli později zapojit do 

činnosti politické strany. Pak řada dalších oblastí, to znamená vychovávat mladého člověka 

k lásce k vlasti, k našim tradicím, k odkazu předků, vzdělávat je po stránce kulturní a 

jazykovědné. V dnešní době je problém, že se mladí lidé nezajímají o věci veřejné, takže je 

určitě v tomto směru chceme podchytit a směřovat je k další životní oblasti.

Do jaké míry spolupracuje DM s DSSS?

Mládežnická organizace má svůj vlastní program, kdy si organizuje svou činnost. DSSS 

s nimi spolupracuje v tom smyslu, že ti mladí, kteří již dovršili osmnácti let, do naší strany 

vstupují, vstupují přímo do stranických struktur a zapojují se do fungování strany a na příklad 

kandidují v některých volbách. U starších ročníků je tedy ta provázanost vyšší, než u těch 

mladších, kterým ještě nebylo osmnáct let.

Existuje spolupráce i s neplnoletými členy DM např.: ve volební kampani?

Určitě. Je to jen otázka aktivismu mladých. Znám případy, kdy lidé kolem patnácti šestnácti 

let se zcela běžně zapojují do volební kampaně, kdy rozdávají letáky a tak podobně. Takže 

každá činnost v tomto směru je velmi vítaná.

Plánujete spolufinancovat fungování DM?

Vše je otázka financí, a pokud se nám do budoucna podaří získat nárok na státní příspěvek, 

pak zcela jistě podpoříme činnost mládežnické organizace ve větším rozsahu, než je tomu na 

příklad dnes. Finanční otázka je u strany, která je odkázána jen na členské příspěvky a dary, 



55

velmi problematická.  Od toho se vyvíjí i financování DM. Pokud bychom do budoucna 

uspěli, jako že věřím, že uspějeme, pak se bude strana podílet výraznější měrou i na 

financování mládežnické organizace.

Může fungování v DM zajistit jejím členům pozdější lepší pozici ve straně?

Tak samozřejmě je něco jiného fungovat v mládeži a pak když se člověk zapojí do 

stranických struktur, pak je předpoklad, že pokud byl někdo aktivní v mládeži, bude aktivní i 

ve straně. Ten člověk je, ale velmi mladý okolo osmnácti let, a pokud se zapojí do fungování 

strany, tam je několikaletý posun. Určitě to není tak, že by ten člověk byl okamžitě 

v předsednictvu strany, to rozhodně ne. Většinou začíná na lokální úrovni a postupně se 

vypracovává, to je logický posun a tím pádem získává zkušenosti do další činnosti.

Můžete srovnat fungování DM s Republikánskou mládeží?

Srovnávat RM s DM, tak podstata vzniku byla stejná. RM byla v době vzniku v jiné pozici, 

protože Republikáni byli tehdy parlamentní stranou, to my nejsme. Smysl byl však stejný, 

podchytit mladé lidi, aby se pak zapojili i do fungování strany. Hlavní myšlenky jsou stejné, 

otázka nacionalismu a lásky k vlasti. Co se týká struktur, jsou také podobné, neviděl bych 

v nich zatím zásadní rozdíly.

Poučili jste se z nějakých chyb u RM, které byste u DM nechtěli opakovat?

Myslím si, že RM jako taková, se žádných chyb nedopustila. To že se chyb dopustila 

republikánská strana, mělo vliv i na mládežnickou organizaci, protože pokud strana klesá na 

popularitě a je na okraji zájmu, tak pak je na tom stejně i mládežnická organizace.

Jaké jsou zahraniční konexe DSSS?

My spolupracujeme s NPD, tam je to zatím na regionální úrovni, nicméně se chystá 

spolupráce hlubší a setkání s předsedou NPD panem Voigtem. Dále na Slovensku se stranou 

Lidová strana Naše Slovensko a připravujeme spolupráci s některými stranami, které jsou 

v Evropském parlamentu, mám na mysli na příklad maďarský Jobbik.

A francouzská Národní fronta, se kterou spolupracoval Miroslav Sládek?

Určitě o to máme zájem, jelikož pan Le Pen je takový symbol evropských nacionalistů. 

Nicméně dle mého názoru, nejdřív musíme jako strana uspět na české politické scéně, 

abychom mohli být lukrativní a zajímaví pro naše zahraniční partnery. Takže do této doby 

jsme se věnovali spíše té vnitrostátní činnosti, kdy jsme budovali struktury. A teď do 

krajských voleb se chceme zaměřit na to obnovení a větší počet kontaktů v zahraničí. Takže 

opravdu se na to zaměříme.
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Vidíte i nějaký tuzemský subjekt vhodný ke spolupráci?

Nevidím, protože strany, které byly, a které se hlásily k myšlenkám nacionalismu, tak de facto 

vymizely, ať už Národní strana, Národní sjednocení či Právo a Spravedlnost. Dnes tu zůstala 

pouze DSSS a jiného partnera na naší scéně nevidím.

Podílela se DM na tvorbě politického programu pro letošní volby?

To, že by ovlivňovali program, to se nedá říct. Avšak každý z mládežníků či straníků může 

poslat podnět ke zlepšení. Ale nakolik se to procentuelně promítlo do programu, to se nedá 

říct, protože program byl koncipován na jaře tohoto roku, kdy de facto došlo ke zrušení 

původní DS a na základě toho vznikla nová strana, takže programová část byla přijata 

především z té staré organizace.

Takže ani do budoucna neplánujete, že by váš program pro mladé lidi vytvářela přímo 

DM?

To je otázka mládežnické organizace. Samozřejmě ten program musí navazovat ideologicky i 

politicky na tu stranu. Takže DM nemůže na příklad lobovat pro EU a vytvoření Evropského 

státu, to rozhodně ne! Ale určitě mládež jako taková by neměla formovat moc programu, 

protože by neměla vytvářet politiku jako takovou, ale měla by se zaměřit na výchovu mladých 

pro politickou činnost.

Jak vnímáte výsledky všech voleb v letošním roce?

Parlamentní: Chybělo nám trošičku štěstí, abychom se dostali na hranici, kterou jsme chtěli, 

tedy 1,5%, protože to by nám umožnilo daleko větší profesionalizaci strany. Nicméně po 

úvodním zklamání, které zavládlo. Myslím, že výsledek 60 tisíc hlasů, potom všem, čím jsme 

si prošli, lze hodnotit jako pozitivní.

Komunální: Tam je situace problematičtější, jelikož jsou podmínky s přepočtem hlasů 

nevýhodné pro malé politické strany. My jsme kandidovali v 60 městech a obcích, 

samozřejmě někde ta kandidatura měla spíše propagační charakter. Doufali jsme, že bychom 

mohli uspět a dostat se na radnice v městech jako Litvínov, Krupka atd. Tam nám chybělo pár 

procent, i když jsme doufali, že zde obdržíme víc. Nicméně je to realita a my to nebereme 

jako úplné zklamání, je to politika, je to běh na dlouho trať. Švédským národním demokratům 

trvalo dvacet let, než se dostali do parlamentu. Já myslím, že máme ještě hodně práce před 

sebou.

Senátní: Tam to mělo propagační charakter pro stranu. Myslím si, že výsledek přes 5 procent 

by mohl odrážet celkovou podporu strany v daném regionu. Bral jsem to jako obraz 

popularity strany a neviděl bych to nijak negativně, jelikož za mnou na příklad skončil 

úřadující senátor pan Balín. Já jsem to bral jako docela pozitivní kandidaturu.
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Máte pocit, že jste v něčem chybovali? Proběhla nějaká sebereflexe uvnitř strany?

Ono je to těžké, ta negativní kampaň proti nám, to je pak těžké říci, jestli jsme chybovali. 

Myslím, že jsme se nedopustili žádných zásadních chyb ani přehmatů, to rozhodně ne, na 

druhou stranu mohla být kampaň účinnější, ale proti nám působily i faktory nových 

politických stran. Např.: Věci Veřejné nám sebraly mnoho témat, když se snažily razantně 

vystupovat proti korupci, napodobovaly naše veřejné hlídky a podobně. Takže to mohl být 

další odliv voličů, nakolik udělali voliči dobře, když jim svůj hlas dali, to dnes může posoudit 

každý sám.

Byli členi DM na kandidátkách DSSS a v jaké míře?

Určitě byli. Zejména pan Lamprecht a slečna Šlégrová. A určitě byli další a další. Ale jak 

říkám, nedokážu to říct procentuelně. I v Praze byli na kandidátkách, každý kdo dovršil, 

v případě komunálních voleb, osmnácti let, má možnost kandidovat za naši stranu. A myslím, 

že drtivá většina lidí toho využila. Ale to je vázáno na trvalý pobyt v místech, kde jsme 

kandidovali, takže plno mládežníků, ani kandidovat nemohlo.

V jakých regionech se DM pomáhala při předvolební kampani?

Nejvíce v Jihomoravském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Tam jsou ty mládežnické 

organizace nejsilnější a nejaktivnější a od toho se odvíjí i podpora politické straně.

Berete jako chybu, že DM nemá v současné době místní organizaci v Praze?

Tak je to chyba vždy a všude. My bychom nejradši byli ve všech krajských městech. Je to 

otázka času. Musíme brát v potaz, že dnešní mladí lidé se ne tolik zajímají o politiku a věci 

veřejné a Praha je specifický region v tom, že mladí lidé mají jiné zájmy. Takže plánujeme 

zde založit MO, ale zase pokud bychom to dělali urychleně a organizace nevyvíjela činnost, 

tak to nemá cenu. Takže je to o tom, že přijdou schopní lidé, kteří se toho budou chtít chopit, 

a pak se ukáže, zda je to zajímá skutečně vážně. Do strany nám dnes vstupuje jeden člověk 

denně, což je velmi slušný zájem, každý má možnost se zapojit. I naše strana je stále ve fázi 

budováni a počátku.

Jak se Vám líbila akce Školní dvůr, kterou DM pořádala?

To jsou přesně ty akce, které my musíme provádět, a které musíme dělat. A toto je přesně ta 

akce, ke které by měla činnost DM směřovat. To znamená propagovat ty myšlenky, 

propagovat ty názory, jít za těmi mladými, nabídnout jim určitou alternativu, určité začlenění. 

Drtivá většina mladých, jako každý člověk chce někam patřit, někde se zapojit. Takže je to 

aktivita cenná a já věřím, že v ní budeme do budoucna pokračovat.

Jak se stavíte k bojkotu AN vaší strany a ke značnému úbytku návštěvníku vašich akcí?

Co se týká tzv. bojkotu AN, já jsem si samozřejmě zjišťoval podrobnosti. Nakonec mi bylo 

řečeno, že za nimi stojí pár lidí, kteří trpí jakousi nechutí k politice všeobecně, a tudíž se 

nechtějí zapojit do činnosti žádné politické strany. Samozřejmě ty prohlášení na naši adresu 
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jsou činěna anonymně a my nevíme, kdo to podepsal, kdo za tím stojí. Je to takové všeobecné 

prohlášení a v poslední době mě kontaktuje mnoho mladých lidí, kteří nejsou zapojeni do 

oficiálních struktur, a kteří mají zájem o tu politiku. Co se týče úbytku na akcích, tak se to 

projevuje všeobecně. AN nepořádají téměř žádné akce a jejich akce na den Sv. Václava, tak 

tam se jich sešlo asi padesát. Myslím si, že je to všeobecný trend, který je vyvolán obavou 

z policejních represí. Je to realita, kterou musíme brát, ale na druhou stranu my bychom se 

měli zaměřit na přesvědčování zatím nepřesvědčených lidí a ne přesvědčovat přesvědčené. 

Takže není důležité, zda nám přijde na mítink sto lidí nebo pět set, důležité je, jak se to 

projeví ve volbách.

Jak vy se zpětně díváte na rozpuštění DS?

Dnes by systém tu stejnou chybu neopakoval, protože tím, že přistoupil k rozpuštění DS, tak 

způsobil obrovskou popularitu naší strany a vyvolal obrovský zájem o náš program, o naší 

činnost a spíš jsem zaznamenal pozitivní reakce. Takže pochybuji, že by tuto chybu znovu 

opakoval. Nicméně já to beru tak, že jsme pro ně nebezpečím, protože pokud bychom jím 

nebyli, tak by k takovému kroku nepřistupoval. Takže podle mě měli zjištěno, jaká je 

skutečná popularita naší strany, a pouze z tohoto důvodu přistoupili k jejímu rozpuštění. A i 

kdyby rozpuštění opakovali, tak my na to budeme vždy připraveni.

Jak se rozpuštění DS odrazilo na členské základně?

Z původní členské základny DS přešlo do DSSS takových 70%. Těch třicet procent to jsou 

lidi, kteří byli členi od roku 2003 do roku 2006, tedy od počátku. A nevyvíjeli pak již žádnou 

činnost a nebyli aktivní a neplatili ani členské příspěvky. Naopak to vyvolalo nový zájem o 

naši stranu a pozitivní je fakt, že se nám hlásí v průměru jeden člen denně. Pozitivní je navíc 

to, že členská struktura absorbuje lidi středního věku, kdy se nám dnes hlásí i plno lidí okolo 

35 a 45 let, což na příklad před dvěma lety nebylo, kdy převažoval zájem zejména u mladých 

lidí.

Kolik členů má dnes DSSS a čím si vysvětlujete zájem o vaši stranu a o DM např.: 

v komparaci s počtem členů v Německu (NPD 7 tisíc členů, JN 400)?

DSSS má dnes okolo sedmi set registrovaných členů. V Německu je NPD v jiné pozici, 

jelikož je zastoupena v některých regionálních parlamentech a podobně. Takže tam se lidé 

nemusí bát do politické strany vstoupit, takže tam bych tomu počtu rozuměl. U nás je situace 

jiná, protože tím, že se přihlásíte do naší strany, dáváte všanc své jméno, budete někde 

v registru, prostě musíte počítat s tím, že vzhledem ke svému členství v naší straně se stanete 

středem zájmu policie, tajných služeb a podobně. Takže to nebezpečí je a může znamenat 

komplikaci v práci, ve škole, to je prostě realita dnešního dne, takže tomu rozumím, že ne 

každý se chce stát členem, ale o to je důležitější mít své sympatizanty. Navíc když si 

vzpomenu, tak Unie svobody měla registrovaných asi pět set členů a byla vládní stranou, 

takže na tom až tak nezáleží. Jde o to, nakolik máte aktivní to jádro.
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A čím si vysvětlujete poměrně vysoký počet členů DM?

Tam je otázka hlavně, aby ti mladí byli aktivní. Nám nejde o to, kolik máme registrovaných 

mladých, ale o to, aby většina z nich byla aktivních. Čím si to vysvětlit, to nevím, každá země 

má svá specifika. Možná zde působí to, že se DSSS stala takovou protestní stranou proti 

současnému establishmentu, což oslavuje mladé lidi. To koneckonců bylo vidět v těch 

studentských volbách před parlamentními volbami, kdy jsme získali asi přes sedm procent. To 

bude asi ten hlavní důvod.

Plánujete do budoucna ještě více oslovovat tuto cílovou skupinu?

Nám jde oslovit všechny věkové skupiny. Ano, chceme být atraktivnější pro ty mladé, ale 

zase nechceme být neatraktivní pro střední a starší generace. Takže ono je to o tom 

kompromisu. Podle mě je klíčová činnost politické strany, jak vystupuje a co prosazuje, 

protože stejně se ty věkové skupiny později spojí a všichni prožíváme jeden život od toho 

mládí až po to stáří. Navíc právě u prvovoličů jsme uspěli, navíc máme podporu u ještě 

mladších lidí, kteří nám třeba dorostou za další 4 roky. Takže tam my dnes zaséváme takové 

to semínko, což se nám může vrátit při dalších volbách, kde si myslím, že ta podpora bude 

ještě silnější než letos.

Jak se stavíte k lidem jako je pan Dudák či Hroch, kteří jsou velmi často spojováni 

s neonacismem i na základě fotografií, přesto ovlivňují fungování DM?

Tak u pana Dudáka znám tu fotku a to byla fotka z výstavy archiválií z druhé světové války, 

kde on byl prostě na výstavě s nějakými slečnami. Byli se jen podívat a vyfotili se u té vlajky, 

která je tam vidět, takže jedna věc ta fotka bez kontextu a realita je pak jiná. Já byl také 

zachycen, jak mám zvednutou ruku a vypadá to, jak kdybych hajloval. Takže ono je to někdy 

problematické a já s panem Dudákem nemám žádné problémy, nikdy se neprojevil tímto 

způsobem a pokud vím, nikdy neměl žádné problémy v tomto směru se zákonem. 

A pan Hroch?

Tak samozřejmě já to beru, že každý se vyvíjí a každý je jiný, když je mu šestnáct, sedmnáct 

a když je mu třicet. Takže se mohl někde takhle vyfotit nebo se mohl někde na nějakém 

večírku takto projevovat, ale zase já s panem Hrochem nemám žádné negativní zkušenosti, je 

to člověk obětavý pro stranu, pracuje, snaží se. Samozřejmě dnes čelí obvinění z organizování 

nějakých akcí a podobně, čemuž čelíme všichni, takže to neberu jako něco, co by mělo toho 

člověka izolovat. Navíc pan Hroch nemá žádnou funkci ve straně, je to jen člověk, který je 

aktivní.

Jak myslíte, že se DM změnila za předsednictví pana Zbely a pana Lamprechta?

Tak každý má své kvality. Pan Zbela je člověk politicky zkušený, který má za sebou 

dlouholetou politickou dráhu a on stál v prvopočátku. Jeho úkolem bylo vybudovat DM, uvést 

ji v život, což se mu podařilo a nyní je logické, že to předal někomu mladšímu, aby se ten 
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člověk podílel. Každý z nich má jiný styl práce a ta činnost se dnes zaměřuje na tu výchovu, 

na tu osvětu a na pořádání kulturních akcí, což je dobrý zárodek pro budoucnost.

Nevidíte zpětně odchod pana Zbely z předsednictva DM jako chybu?

Určitě ne! Jeho úkol byl dán dopředu, prostě zařídit vznik a založit strukturu. To se mu 

podařilo a to byl jeho hlavní úkol.
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