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Ideové východisko Demokratického klubu !
 I)  Demokracie je vláda lidu, přičemž lid je souhrn lidských jedinců žijících na určitém 
území, a to bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, jazyk, původ, povolání, majetek, sociální postavení, 
stupeň vzdělání, náboženské vyznání nebo politické či jiné smýšlení. V demokracii jsou si 
jednotlivci rovni navzájem i ve vztahu k veřejné moci. Proto jim náleží rovná práva a rovné 
povinnosti. Stejně je tomu, pokud o neformální složky společnosti stejného druhu (tj. sociální 
skupiny, do kterých se lidé narodili, např. národy, rasy) a pokud jde o organizace stejného druhu, jež 
lidé vytvořili (např. církve, politické strany, odborové organizace, občanská sdružení). !
 II)  Demokracie je nejvhodnější formou života společnosti. Je třeba usilovat o její 
dosažení, udržení a rozvoj prosazováním žádoucí míry demokratismu ve společnosti. !
 III) K prosazování žádoucí míry demokratismu ve společnosti je třeba přispívat  
soustavnou, trvalou a cílevědomou aktivitou samostatné nestranické politické organizace zcela 
soustředěné na plnění tohoto úkolu. Takovou organizací chce být Demokratický klub. !

P ř i h l á š k a !
 Souhlasím s ideovým východiskem Demokratického klubu a svým podpisem stvrzuji, že 
budu podporovat jeho naplnění. Proto se přihlašuji za člena zapsaného spolku Demokratický klub. !
Příjmení ………………………………………… rodné příjmení ………………………………

jméno ……………………………… tituly ………………… datum narození …………………… 

místo narození ……………………………….….. okres (event. stát) ………………………………… 

adresa bydliště ……………………………………………………………………… PSČ ………… 

tel. ………………… mobil ………………… e-mail ……………………@……………… 

pracoviště ……………………………………………………..… povolání …………………… 

adresa pracoviště …………………………………………………………………….. PSČ ………… 

tel.  ………………… e-mail ……………………@………………  
Hodící se zaškrtněte: 

☐Přeji si s Demokratickým klubem a jeho orgány komunikovat pomocí elektronické pošty. 

☐Přeji si dostávat publikace Demokratického klubu pouze v elektronické verzi / pdf. 

!
V ……………………. dne …………………….   …………………………… 

Text přihlášky z května 2014.             podpis 
Podepsáním přihlášky souhlasíte s poskytováním osobních údajů za účelu spracování a uchovávání pro potřeby Demokratického klubu dle zákon č. 
101/2000 Sb. Údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Členství zaniká úmrtím nebo vystoupením. 


