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Řídíme se rčením knížete Václava, patrona naší země:
„Cizí nechceme, svoje nedáme!“

Program ANS:

třikrát ANO třikrát NE
ANO míru. Vystoupit z NATO.
ANO suverenitě ČR. Vystoupit z EU.
ANO zestátnění strategických odvětví
národního hospodářství a přírodního
bohatství (vody a nerostných surovin) a
zrušení církevních restitucí.

NE migraci, kterou organizuje a platí EU.
NE novodobému otrokářství nadnárodních
firem a exekucím.
NE zrušení dekretů prezidenta Československé
republiky Dr. Edvarda Beneše a snahám o
likvidaci českého státu.
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NUTNÉ PŘEDPOKLADY K DOSAŽENÍ CÍLŮ:
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. Vystoupení z NATO stanoví Washingtonská
smlouva, čl. 13. Po dvaceti letech může kterákoliv strana
odstoupit od smlouvy tak, že podá oznámení vládě USA.
VYSTOUPENÍ Z EU. Jedině tehdy zabráníme snahám
o likvidaci českého státu a bude zastavena destrukce ČR,
která je organizována vedením EU. Je nezbytné
přestat být kolonií a získat opět hospodářskou
samostatnost. Vystoupení z EU stanoví Smlouva
o EU čl. 50. Vystupující země informuje Evropskou
radu o svém úmyslu a zahájí jednání o vystoupení.
ZESTÁTNĚNÍ STRATEGICKÝCH ODVĚTVÍ NÁRODNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ A PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ. Jedině
tehdy dojde k opětnému ekonomickému postavení ČR na
nohy. Je nezbytné realizovat program ekonomické
obnovy, zásadně upřednostňovat české národní zájmy
(ne zájmy nadnárodních korporací), 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.
TRADIČNÍRODINA.Rodinajegeneracemiprověřenýmodel:
otec – muž a matka – žena. Zásadně odmítáme jakékoliv
snahy o rozbití tohoto tradičního modelu. Hájíme názor,
že děti patří rodičům, nikoliv státu.
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