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PROGRAMEM ANS jsou 3 ANO a 3 NE
1. ANO míru! Vystoupení z NATO!
2. ANO vystoupení z EU!
3. ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství
(vody a nerostných surovin) a zrušení církevních restitucí!
1. NE migraci, kterou plánuje EU!
2. NE novodobému otrokářství nadnárodních firem a exekucím!
3. NE zrušení dekretů prezidenta Československé republiky Dr. Edvarda Beneše a
snahám o likvidaci českého státu!
___________________________________________________________________________

Cílem ANS je bezpečná, samostatná a soběstačná
republika, která hájí české národní zájmy a tradiční rodinu.
__________________________________________________
NUTNÉ předpoklady k dosažení cílů ANS:
1. VYSTOUPENÍ Z NATO. Jedině tehdy bude zajištěna naše bezpečnost, uchován mír a
ČR přestane být zatahována do cizích agresivních válek, se všemi z toho plynoucími
důsledky. Je nezbytné vystoupit z NATO a být neutrálním státem s bezpečnostními
zárukami velmocí.
2. VYSTOUPENÍ Z EU. Jedině tehdy zabráníme snahám o likvidaci českého státu a bude
zastavena islamizace ČR, která je organizována vedením EU. Je nezbytné vystoupit z EU,
přestat být kolonií a získat opět samostatnost.
3. ZESTÁTNĚNÍ STRATEGICKÝCH ODVĚTVÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A
PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ. Jedině tehdy dojde k opětnému ekonomickému postavení
ČR na nohy. Je nezbytné realizovat program ekonomické obnovy a zásadně
upřednostňovat české národní zájmy, obnovit trvalou státní kontrolu klíčového průmyslu
a přírodních zdrojů, podporovat potravinovou soběstačnost, vznik družstev a podniků se
zaměstnaneckými akciemi, budovat sociální stát a mezigenerační solidaritu.
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Vážení přátelé!
Dovolujeme si Vám navrhnout jednání o připojení k vlasteneckému politickému hnutí
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL. Vycházíme z idey, že jenom smrt je nevratná, a proto je
systémová změna pravidel fungování ČR nejen životně nutná, ale i možná!
Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: „Je to dobré pro naši zemi?“.
Řídíme se heslem patrona České země knížete Václava: „Cizí nechceme, svoje nedáme!“
ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na tzv.
levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje
rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní
globalismus.
Vývoj situace v povolebním období u nás plně potvrdil oprávněnost našeho hesla, s nímž jsme
šli již do říjnových celostátních voleb v roce 2017, tj. „systémová změna je nutná“. Potřebné
změny nelze totiž ve stávajícím systému formou různých kosmetických úprav realizovat.
Chceme proto vystoupit z NATO i z EU, chceme podobně jako některé další státy odstoupit
od smluv uzavřených s dalšími mezinárodními institucemi či organizacemi v rozporu
s českými národními zájmy jako jsou Agenda 2030, Euro-Med, naše dohoda s OSN z roku
2008 o naší účasti na přesídlovacích programech a dále konvence OSN o snižování případů
osob bez státní příslušnosti či Istanbulská úmluva, které naši představitelé buď podepsali, nebo
k nim přistoupili. Chceme odstoupit od podpisu smlouvy s OSN pod názvem Globální kompakt
a také od dalších smluv či dohod majících za následek islamizaci naší země prostřednictvím
migrantů dovážených k tomuto účelu EU a neziskovkami do Evropy.
Tyto kroky nejsou naším cílem, nýbrž jen prostředkem umožňujícím vytvořit základní
předpoklady k naplňování našeho záměru rozpracovaného v našem programu a tím je
bezpečná, samostatná soběstačná republika, která hájí české národní zájmy.
Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou
jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi.
Obracíme se proto na každého, komu není lhostejný osud naší země, rodiny, jazyka, kultury a
způsobu života, s cílem navázat úzkou spolupráci při realizaci změn vedoucích k zásadní
nápravě současného neutěšeného stavu a k záchraně naší země a nás všech před blížící se
islamizací a nebezpečím našeho zavlečení do 3. světové války. Té poslední …..
Každý z Vás je důležitý, a proto používáme jako hymnu tuto píseň: „Až nás půjdou miliony …“
Všechny podrobnosti s Vámi rádi projednáme. Naše motto, vycházející z husitské historie,
zní: „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!“
Těšíme se na spolupráci.
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.
předsedkyně
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