
Dobrý den, 

 

Vítám vás na shromáždění ANS tady v Litoměřicích a doufám, že se nám podaří 
vás přesvědčit o naší vizi a také programu naší strany a spřátelených 
vlasteneckých stran. 

Jmenuji se Ivo Novák, a vstoupil jsem do ANS poměrně nedávno. Mám tři děti, 
krásnou ženu, jsem 20 let ženatý. Jsem živnostník a také zaměstnavatel několika 
lidí. V době sametové revoluce mi bylo 12 let a nechápal jsem co se tady u nás 
děje. Zmanipulovaní studentíci byli lživě stanoveni zárukou rozumu, té správné 
cesty a revoluce, které někdo cizí dal jméno sametová a věrohodně ji pro 
Československý lid sehrál. 

Okolo roku 97 jsem byl na vojně a stihl jsem tak už jen rok VZS. Sloužil jsem na 
základnách VA Brno, na letišti v Hradci Králové a na útvarech v Klecanech a Staré 
Boleslavi. 

Ve vojenské službě jsem si už začal všímat a chápat, jak se všechno okolo nás 
likviduje, demontuje, rozkrádá a mizí systém obrany a obranyschopnosti naší 
země. 

Když jsem šel do civilu, uvědomoval jsem si ten zmar a bezmoc, ale uklidňoval 
jsem se, že je to proto, že ten dobrý západ, co nás převzal do své sféry vlivu, 
udělá všechno nové a lepší, a že to co tu bylo do teď, je všechno špatně, tak jak 
to říkali v rozhlase a televizi politici. Také se říkalo a v roce 2011 se znovu 
opakovalo, že bude líp. Jak šeredně jsem se mýlil v mých 20. letech. Německa se 
spojila a my jsme se rozdělili se slovenskými bratry, aby nás západ měl slabší a 
sám byl silnější. V té době byl internet a informace v elektronickém prostoru 
v začátcích, knihovny zrušené nebo vybrakované, knihy západní agendy nebyly 
všechny do češtiny přeložené a nikdo moc nechápal co se děje a kde má hledat 
informace. Sám jsem se opravdu vzbudil až okolo roku 2010 po uměle vyvolané 
finanční krizi v roce 2008. Vyřešené otázky jen nahrazovaly další a další. 

Uvědomil jsem si, že jsme byli sprostě obelhání a okradeni a většina politiků 
dnes již 30 let přihlížela a stále ještě přihlíží tomu, jak probíhá likvidace a 
přeměna České republiky a našeho národa a probíhá totální doprodej všeho, co 



jsme měli a co jsme uměli. To všechno se navíc se současnou COVID podvodnou 
agendou ještě zrychluje a umocňuje.  Lidé nejen u nás se začínají probouzet 
z tohoto, snu a dochází nám: 

Že už neumíme vyrobit vůbec nic sami a stali jsme se zaměstnanci západních 
nadnárodních oligarchických korporací, kterým na nás nikterak nezáleží.  Jsme 
ve stavu, že už neovládáme „jak se to dělá“ neboli duševní vlastnictví včetně 
toho strategického a jsme bez vlastních technologií a neumíme si vyrobit jako 
dříve vlastní letadla, auta a jiné dopravní prostředky, obráběcí stroje, železo a 
hutní materiály, stavební materiály, papír, paliva, chemii nebo také zbraně a 
nakonec nám dojde, že vlastně všechno na co pomyslíme, není z našich hlav a 
zlatých českých ručiček. Stáváme se pomalu nevzdělanou obsluhou cizích 
továren a technologií. Nejsme schopni si už ani sami sobě dodat potraviny, naší 
vlastní vodu, naši elektřinu, naše suroviny - zkrátka nic.  Ztratili jsme 
rozhodování o nás samých, svou soběstačnost, sebeurčení a zcela obecně ale to 
zdůrazňuji především, ztratili jsme vnitřní národní plán naší České budoucnosti a 
cílů, nebo chcete-li odborně - vnitřní prediktor národa. To jsou věci a schopnosti, 
které jsme uměli v době, kdy jsme na sebe mohli být opravdu pyšní. Dnes jsme 
ale ovládáni těmi, co nám slibovali přátelství, rovnost a úroveň a místo toho 
nám začínají ukazovat otevřeně svoje nepřátelství, nerovnost a dvojí metr. Už se 
nedokážou déle přetvařovat, zašli až příliš daleko. Už se jim povedlo nás 
vykořistit a obelhat a je už jasné co jsou zač.  Agenda západních nadnárodních 
oligarchátů z nás udělala kolonii a rozvojovou zemi. V roce 2017 jsme totiž pod 
vládou USA, EU, NATO a hesel bude líp, byli oficiálně přesunuti ze země vyspělé 
ekonomiky mezi rozvojové země, na úroveň některých zemí Afriky. Tak moc je 
nám tu líp a tak moc jsme podle hesel některých medií a politiků zbohatli. 
Žijeme v době, kdy i ty drobné peníze kterým se nám dostává, jsou nade vše, 
nad životem, nad zdravím, nad přátelstvím. Žijeme v době, kdy hlavním vzkazem 
doby je, že vypočítavost a chamtivost je více než morálka a lidskost. Kde je 
odsouzena slušnost kapitalistou fanatikem jako hlupáctví k smíchu. A tento 
trend je zapravován do myslí našich dětí pomocí médií, které už léta 
neovládáme my jako národ, ale řídí je cizí nadnárodní organizace a neziskovky. 

 



To všechno mě vedlo k tomu, že už 8 let studuji geopolitiku, KSB, a mnohé další 
obory řízení a aktivně se zajímám o politiku a strategické informace.  

Moje motivace vyústila k tomu, že jsem po zralé úvaze vstoupil do ANS, která 
jako jedna z několika národoveckých a vlasteneckých stran pochopila asi nejlépe 
zásadní nutnost se spojovat se všemi reálnými vlasteneckými silami a utváří tak 
pomalu vlasteneckou jednotu, bez které se nikam nepohneme.  Tyto jak já říkám 
pro sebe Svatoplukovy pruty udělají vše, co je v jejich silách, aby oligarchickou 
nadnárodní agendu globalistů zastavili, nebo je dohnali k dialogu o společné 
smlouvě, kde mají lidé právo na dobrý život, právo na štěstí a budoucnost. Proto 
vás prosím a žádám, abyste se také pokusili vystoupit z tepla domova, z bavlnky 
do větru a nepohodlí a pomohli nám v naší snaze udělat náš národ opět 
důstojný a hrdý. Abychom byli opět Češi jako hrom a zkrátka jak se patří. 
Můžete nám dát svůj hlas ve volbách a také podporovat naší činnost jak osobně 
tak finančně a šířit informace o tom, že je tu někdo včetně vás, kdo se nám všem 
pokouší udělat život dobrým a bezpečným. Budoucnost našeho národa stojí také 
na vás a zejména na našich dětech, kterým jsme dlužní zajistit jim dobrý životní 
prostor a jejich vlastní ničím neohroženou budoucnost. 

I pro nás pro členy národoveckých a vlasteneckých stran by bylo mnohem 
jednodušší a bezpečnější být doma s rodinou a užívat si pohody, ale současná 
situace v naší zemi i ve světě nám to neumožňuje. Uvědomujeme si osudovou 
závažnost právě tohoto období, kterým právě teď procházíme a je v historii 
našeho národa zcela výjimečné a velmi nebezpečné, ač to ve společnosti uspané 
a uklidněné medii tak nevypadá. 

Proto bych vás chtěl požádat, abyste volili Alianci národních sil a Národní 
demokracii - společný projekt vlasteneckých stran na kandidátce OTEVŘEME 
ČESKO NORMÁLNÍMU ŽIVOTU. 

 

Litoměřice 11. 6. 2021  Ivo Novák, Krajský klub ANS Ústí nad Labem 

 

 


