
  

  

Blok proti islamizaci – Obrana domova  
Program pro volby 2017 do poslanecké sněmovny 

parlamentu. 
 

Jsme vlastenecká strana pohybující se kolem politického středu. Hájíme především pracovité 

občany, ty, kteří vytváří hodnoty. Nezapomínáme však na ty, kteří po mnoho let hodnoty tvořili a 

užívající si zaslouženého odpočinku nebo naopak ty, kteří se na povolání připravují. Ale 

nehájíme občany, co pracovat nechtějí a záměrně pobírají dávky od státu.  

 

 

UMÍME TO ZASTAVIT ! 
 

1 Náboženství, ústava, charakter státu 

Do ústavy přidat odkaz na křesťanskou tradici naší země. 

• Podle maďarského vzoru. Díky tomu se jednou pro vždy vyhneme srovnávání křesťanství a 

islámu.  

Systematicky zastavovat snahy o šíření islámu v ČR 

• Zrušit všechna povolení k pobytu lidem, kteří vyznávají prvky práva šaria – označit její 

vyznávání či prvky za trestný čin 

• Zákaz hidžábů a dalších islámských symbolů ve veřejném prostoru. 

• Preventivní internace radikálních muslimů. 

• Uzavření mešit, islámských škol a zákaz podpory a propagace islámu jako politicko-

náboženského směru potlačující práva žen a menšin. 

• Česká republika je stát Čechů, Moravů a Slezanů. Své národnostní menšiny respektuje. 

• Přímá demokracie a referenda i v krajích 

Zrušení zákonů omezujících demokratické právo diskuse 

• Chceme zrušit zákony omezující svobodnou demokratickou diskusi (tzv. projevy nenávisti 

proti skupině osob) z dílny minstra Pelikána za ANO i předchozích ministrů, tyto zákony jsou 

bičem na obyčejné lidi, aby nemohli protestovat proti vládnoucí třídě 



  

  

• Lidé nesmí být stíháni za projevení názoru v diskusi na sociální síti, pokojnou demonstraci a 

podobně 

Chceme jít cestou přednosti našich zákonů před EU podle maďarského 
vzoru  

• Po vzoru Maďarska během členství v EU ignorování vybraných pro ČR zásadně důležitých 

nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení a stanovisek EU a nadřazení vlastních zákonů 

(především v oblasti bezpečnosti a migrační politiky). Případné sankce EU, pokud vůbec 

přijdou, jsou daleko menší zlo, než akceptování mnohých závěrů bruselské mocenské elity. 

• Vypovíme některé mezinárodní smlouvy, které jsou nevýhodné pro ČR 

 Referendum  jako součástí ústavního systému ČR  

• Evropská unie se přijetím Lisabonské smlouvy zásadně změnila a ČR je nucena přehlasováním 

především ze strany Německa a Francie nucena přijmout opatření, která jsou často v rozporu 

se zdravým rozumem nebo minimálně v rozporu se zájmy ČR. Občané by měli mít možnost se 

k tomu vyjádřit. 

• Pokud se zásadně nezmění politika EU, je zřejmé, že nutně bude následovat eskalace napětí 

mezi byrokratickým aparátem EU a případně státy, které mají rozhodující vliv na straně 

jedné, a státy, které se nechtějí podílet na demontáži původní západní civilizace na straně 

druhé. Pak bude cena setrvání v EU příliš vysoká. 

• Nato se rovněž změnilo a druhou největší armádu má Turecko, které zrušilo sekulární stát a 

vrací se autoritativnímu náboženskému státu. NATO nechrání hranice členských států před 

imigranty, naopak eskaluje napětí na Ukrajině, což by mohlo vést k fatálnímu konfliktu 

s Ruskem, který by znamenal především konec Evropy.  Je třeba dát občanům možnost 

vyhlásit referendum i o členství v NATO. 

Zlepšit vymahatelnost práva zjednodušením některých agend 

• Zlepšit vymahatelnost práva zjednodušením některých agend a zjednodušení zákoníku. 

2 Bezpečnost, armáda. 

Dostatek peněz  pro obranu a policii.  

• Policie a armáda musí mít dostatek prostředků, aby mohla vykonávat svoji činnost, tj. bránit 

bezpečnost našich občanů a zákony 

Změna obranné a bezpečnostní koncepce 

• rizika budou posuzována podle aktuální situace, především státy, které chtějí ohrozit naše 

národní zájmy, včetně současné islamizující se západní Evropy. 



  

  

• Priorita státní i městské policie je bezpečnost občanů a majetku, ne pokuty, číhání za bukem 

a "botičkaření", důraz na směrování zdrojů celé policie bude na bezpečnost majetku a 

ochrany zdraví.  

Změnit strukturu armády ČR po vzoru Švýcarska 

•  z armády pro expediční účely na armádu, která bude schopna bránit své hranice a naše 

území, včetně pouličních bojů 

Zachováme současnou zbraňovou legislativu  

• Zachováme současný stav, kdy každý bezúhonný občan má po složení zkoušek právo vlastnit 

zbraň.  

Zapojení občanů do bezpečnostního systému 

• Znovu vytvoříme organizaci pro spolupráci s armádou, kdy Armáda ČR bude seznamovat 

dobrovolníky s obrannými postupy a technikou. 

Zavedeme odvody branců a vojenskou službu dobrovolníků 

• Pouze pro občany ČR. 

V případě zhoršující se bezpečnostní situace povinná vojenská služba na tři 
měsíce 

• Je třeba naučit občany ČR bránit svoji vlast s důrazem na lehké zbraně. 

Obnovení Pohraniční policie  

• Musíme být schopni chránit svoje hranice, jednak pomocí bezpečnostních složek, jednak 

pomocí technických opatření (drony, radary…) 

Posílení práva na obranu proti útoku 

• Princip můj dům – můj hrad. Občan má právo bránit svůj majetek  zdraví i nepřiměřenou 

obranou. Obrana může být minimálně účinnější než útok na odrazení nebo zpacifikování 

útočníka. 



  

  

3 Rodinná politika 

Podpora porodnosti, velké daňové úlevy pracujícím rodičům 

• Výrazná podpora rodičů dětí, výrazné daňové úlevy (podpora těch rodičů nezletilých dětí co 

pracují), ne dávky těm, co nepracují. Děti jsou státní prioritou, je třeba docílit porodnost 2,0 

dítěte na ženu. Chceme zrušit porodné, pomáhá nepřizpůsobivým, naopak chceme zvýšit 

rodičovskou dávku. 

• Bez nových „Husákových dětí“ se neobjedeme, jinak hrozí, že nám politici neustále budou 

předhazovat imigranty na doplnění stavu obyvatelstva a nebudeme mít peníze na důchody i 

kdybychom je jakkoli chtěli vyplácet, nebude kde brát. 

Dítě patří rodičům, ne státu. 

• Za východu dítěte je odpovědný především rodič a stát má minimálně zasahovat do jeho práv 

s výjimkou porušení zákona. Stát nemá zasahovat do práv rodičů. Jsou pro nás nepřijatelné 

metody, kde je rodič nucen pod hrozbou pokut nebo zásahů do rodiny (či odebrání jako 

v Norsku) k multikulturní výchově. 

Nepodporujeme gender studies 

• Ženy a muži jsou si rovni (na rozdíl od islámského učení, kde tomu tak není), některé tradiční 

role však považujeme za normální, ženy se chtějí líbit, matka je v útlém věku dítěte těžko 

nahraditelná, je normální dávat ženě přednost, prokazovat ji úctu, podržet ji dveře. Dnes se 

sebevědomé ženy prosadí samy, nechceme zavádět kvóty. Existují špatní muži zrovna tak 

jako špatné ženy (Merkelová, Šabatová) a naopak.  

• Naopak především chceme zajistit ženám bezpečnost, na rozdíl od některých západních zemí, 

kde politické špičky zatajují aféry se znásilňováním žen imigranty, kde ženy (nejen) 

evropského původu v přistěhovaleckých čtvrtích nejsou v bezpečí ani ve dne. Kázání o 

rovnosti žen a vymýšlení dalších byrokratických opatření jako kvóty a na druhé straně 

podpora politického islámu, který považuje ženu za méněcennou, je pokrytectví. 

4 Migrační politika: 

Odmítnutí povinných kvót EU na imigraci. 

• My jsme je nepozvali, nemáme důvod je brát. 

• Současná azylová zařízení nejsou naplněná a imigraci nechceme podporovat 

• Žádné další azylové tábory a rozšiřování jejich kapacit. 



  

  

Žadatel o azyl co spáchal přestupek na území ČR nebo trestný čin nemá 
nárok na azyl. 

• Pokud žádá někdo o azyl, musí se chovat podle našich zákonů 

ČR má právo si vybírat imigranty, které budeme chtít přijmout 

• Nepřijímat žádné imigranty z muslimských zemí, které vyznávají právo šaría. 

• Zvážit výjimku pro prokazatelně pronásledované křesťany a ateisty. Musí však nade vší 

pochybnost dokázat svoji víru a pronásledování. 

• Imigrant musí přijmout naše hodnoty 

• Můžeme přijmout omezené množství pracovníků-odborníků, kteří  aktuálně potřebuje naše 

hospodářství, nikoli však automaticky natrvalo, tak jak to dělají USA, Německo atd. 

5 Školství 
• Posílení učňovského školství, zapojení místních firem všech velikostí do přípravy učňů – podle 

švýcarského vzoru.  Podobně u vysokého školství propojení s firmami. 

Zvýšení platů učitelům o 40% 

• Je třeba zvýšit výrazně platy učitelům, jsou na tom špatně ve srovnání s okolními státy, a 

kvalita výuky se odrazí později v ekonomice 

• Peníze lze získat mimo jiné omezením zbytečných škol nebo počtu studentů – viz bod revize 

systému vysokých škol. 

Stop nepromyšlené inkluzi 

• Zachování praktických škol, inkluzi omezíme především na fyzická postižení, tak, aby to bylo 

výhodné jako pro postižené, tak pro běžné žáky. 

Dostupné školky a mimoškolní aktivity 

• Školky dostupné pro všechny občany ČR. Především tím se pomůže pracujícím matkám i 

otcům. 

• Zrušení povinné školky pro předškoláky, míst povinnosti právo na školku právo na umístění 

dítěte. 

Zastavení multikulturních programů a výchova k vlastenectví 

• Zastavení výchovy k multikulturalismu a zavedení výchovy k národní hrdosti na školách 



  

  

Revize systému vysokých škol 

• Zatímco se nám nedostává například strojních inženýrů, absolventi lékařských, 

matematických, strojních i dalších fakult se na svůj titul nadřeli, získávají se VŠ tituly 

diplomovými a bakalářským pracemi jako „Genderové stereotypy v textech skupiny Visací 

zámek“. Takové projekty financovat odmítáme. 

6 Neziskový sektor 

Omezení neziskových organizací s politickým programem 

• Zákaz financování politických neziskovek z veřejných peněz. 

• Neziskovky financované z Norska či od George Sorose budou uzavřeny a jejich peníze 

převedeny do jiných fondů případně vráceny původci. 

• Neziskovky financované ze zahraničí budou muset být označeny „zahraniční agent - podle 

amerického  a izraelského vzoru. 

7 Ekonomika: 

Zachováme korunu a nepřipustíme její zbytečné umělé oslabování 

• Intervence ČNB, které ochuzují 99% obyvatel a pomáhají 1% exportérů, ale hlavně cizincům, 

kteří levně skupují náš majetek, například kvůli tomu zdražují byty, což vyhovuje jen 

developerům, ale ne občanům. Kvůli tomu chceme změnit zákon o ČNB, kde by měly mít 

jinak určeny cíle ČNB. Neprosazujeme ale úplnou závislost ČNB na vládě. 

• Nechceme ručit za dluhy cizích států a bank, jako Řecka a Itálie. 

Při zadávání veřejných zakázek by měly být preferovány české firmy. 

• V žádném případě se jich nesmí účastnit firmy, které zde neodvádějí daně - především firmy 

sídlící v daňových rájích. 

Zrušení soukromých exekutorů, limitování ceny exekuce. 

• exekuce do 1.000 Kč má stát maximálně 2.000 Kč 

• exekuce do 10.000 Kč má stát maximálně 3.000 Kč 

• exekuce nad 10.000 Kč má stát 3.000 Kč a 5% z jistiny 

Podpora malých a středních firem, zmenšení byrokracie 

• Analýza dopadů a korekce  EET . Nezavádění EET pro zemědělce a drobné pěstitele.  



  

  

Změna z montoven na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou 

• Nebudeme podporovat projekty, kde naši lidé budou dělat za nízkou mzdu pro zahraniční 

firmy, které pak tyto nízké náklady využijí k vysokému zisku.  

• Minimální mzda má výhody i nevýhody, v současné době vzhledem k nízkým mzdám ve 

srovnání s Německem má její stanovení a zvyšování více výhod a proto tento institut budeme 

podporovat – i její navyšování. 

• V naší ekonomice jsou do budoucnosti ohrožena pracovní místa robotizací v rámci tzv. 

průmyslu 4.0, je třeba se orientovat na finální výrobky a služby s vyšší přidanou hodnotou, ne 

konkurovat nízkou cenou pracovní síly. 

Zjednodušení daňového a právního systému.  

• Většinu změny chceme zavádět postupně a po důkladné diskusi, prudké daňové změny 

rozkolísají ekonomiku (jako Kalouskovy balíčky). Ctíme princip solidarity, nesmí to však být 

trest za vyšší kvalifikaci a pracovitost. 

• Za jeden přijatý zákon minimálně stejné nebo větší množství textu ve stávajících zákonech 

vypustíme, v zákonech se už nevyznají ani právníci natož občané. 

• Zrušíme mnohá nařízení, která určují lidem, jak mají žít. 

Zastavení nesmyslných regulací, které mají brzy přijít, revize některých 
současných 

• Provedeme revizi a rušení opatření, která nám regulují život – a povedeme o tom diskusi. 

• Dva příklady za mnohé: od roku 2020 se mají povinně stavět jen tzv. pasivní domy (A), což 

značně zvýší již tak vysokou cenu a sníží dostupnost pro běžné občany.  Druhým příkladem je 

povinné čipování psů od roku 2020, které je spojeno s nemalými náklady. 

Zrušení televizních a rozhlasových poplatků – ušetříte 2160 Kč ročně 

• Česká televize a rozhlas se zpronevěřili svému účelu a neplní funkci nezávislého média, 

naopak je obsadily určité vlivové skupiny a vysílají tendenčně. To ale může dělat na komerční 

bázi z příjmů z reklam., ne za povinně odváděné poplatky. Poplatky chceme změnit na 

nepovinné. 

Stop stav na počet státních úředníků. 

• Poslední vláda velmi zvýšila počet státních úředníků, což daňově velmi zatěžuje obyvatelstvo, 

které na ně ze svých daní musí přispívat. Chceme snižovat jejich počty, především přirozeným 

odchody do důchodů, rušením zbytečných agend a převáděním těchto pracovníků na 

přetížená pracoviště 

• Budeme prosazovat zvýšení efektivnosti veřejné správy Elektronizací a digitalizací. 



  

  

Prevence kriminality: práce místo podpor. 

• Dávky nebudou vypláceny za nicnedělání. Aby nedocházelo ke zneužívání, že někdo pobírá 

dávky a pak jede pracovat na černo třeba za hranice,  tak by se musel hlásit každý den 

starostovi obce. 

Boj za náš průmysl a styl života 

• Jako příklad snaha o revizi norem pro automobily EURO 6c v rámci EU (snažit se najít 

spojence), protože ničí automobilový průmysl a nesmyslně zdražuje auta pro zákazníka. 

Současná vláda nebyla ničeho takového schopna, jen leštila kliky v Bruselu. Pokud bychom 

z EU vystoupili nebo se EU rozpadla, okamžitě podobné normy začneme rušit. 

8 Sociální politika 

Vyplácení plných dávek v nezaměstnanosti podmíněné veřejně prospěšnými 
pracemi 

• Veřejně prospěšné práce musí být úměrné zdravotnímu stavu, minimálně by se musel 

dotyčný hlásit ve své obci u starosty nebo na pracovním úřadě. Toto nebude platit pro osoby 

s vážným tělesným postižením. 

Odchod do důchodu dříve pro rodiče co měli děti (matka i otec), pravidelná 
valorizace důchodů 

• Je to podpora těch, co investovali do dětí. 

Podpora pro zvýšení dostupnosti bydlení 

• V současné době se bydlení pro mnohé skupiny obyvatelstva stalo bydlení nedostupným. 

Chceme podporovat stavbu „startovacích bytů“ a sociálního bydlení.  Stát a obce by měli 

vlastnit určité množství bytů, které pak budou pronajímat.  

Podpora péče o seniory a zdravotně postižené 

• pečovatelské domy, kterých je nedostatek nebo podpora péče v bydlišti a aktivity pro 

všechny seniory. Zde je velký dluh a předchozí vlády dělaly málo.  



  

  

9 Doprava 

Zlevnění, zrychlení a zkvalitnění výstavby silnic a dálnic. 

• Je třeba odstranit korupci a zkvalitnit výstavbu  

Přibude nové kritérium pro dopravu, a to rychlost a plynulost. 

• Pro mnoho občanů není dostupné bydlení přímo u práce. Dopravu vidíme jako kombinaci 

hromadné  a individuální dopravy, nechceme za každou cenu znevýhodňovat jednu z nich. 

10 Zemědělství, Ekologie 

Investování prostředků do přípravy na případné klimatické změny místo 
nesmyslného boje s nimi. 

• Ochrana české krajiny, omezení podpory biopaliv a elektřiny vyrobené z fotovoltaiky na 

polích a větrných el. Nechceme omezovat konkurenceschopnost naší ekonomiky kvůli 

nesmyslným a nereálným cílům. 

• Fotovoltaika nemá zabírat půdu, ale patří na střechy, chceme povinně instalovanou 

fotovoltaiku na nové komerční prostory – např. haly, firmy, apod. Podpora fotovoltaiky na 

střechách soukromých osob. 

Změna struktury skladby plodin ve prospěch potravinové soběstačnosti a 
zastavení eroze půdy 

• Zlepšení hospodaření s vodou (po vzoru některých jižních zemí s nedostatkem vody). 

• Tranzit kamionů po železnici – podle rakouského vzoru. 

Zákaz halal porážek. 

• Práva zvířat jsou nadřazená právům náboženských sekt, chceme zákaz těchto rituálních 

porážek. 

11 Zdravotnictví: 

Podpora dostupných služeb  

• STOP plíživé likvidaci nemocnic: Udržení systému úplné dostupnosti zdravotní péče 

• Šetření při nákupu ve zdravotnických zařízeních - nutnost veřejných zakázek na nákup 

zařízení již od 50.000 Kč.  



  

  

Proplácení prvních tří dnů nemocenské. 

• 2x do roka bude proplácena nemocenská už od prvního dne. Zabrání se tak tzv. „přecházení“ 

chorob, kdy lidé z finančních důvodů jdou nemocní do práce. 

Zvýšení počtu lékařů 

• V mnoha krajích je citelný nedostatek především odborných lékařů 

• Zatraktivnit lékařské obory studentům mimo jiné půjčkami od státu, které by studenti 

lékařských fakult splatili tím, že budou pracovat v oboru 25 let v České republice. 

12 Národní preference: 

Veškerá rozhodnutí musí být posuzována především kritériem: je to dobré 
pro náš národ? 

• Státní byty budou přidělovány přednostně Čechům 

• Výrobky budou muset být povinně označeny „Made in Czech Republic“ 

• Věci, o kterých dříve nebylo třeba diskutovat, prosadíme do Ústavy: 

• Vězeňství : nemělo by být místo, kam se chce trestanec vrátit, povinné práce by měly být 

samozřejmostí. 

Prošetření některých kauz – např. OKD  

• Znovu budeme iniciovat otevřeme komise na vyšetření, aby se tato kauza z období 

ministrování Bohuslava Sobotky nezametla pod koberec. Podobně budeme postupovat i 

v dalších případech 

13 Globalizace vs. národy 

Odmítáme všeobecnou globalizaci a nový světový řád 

• Odmítáme „nutnou globalizaci“ . Jsme pro obchodní spolupráci mezi státy a minimání 

obchodní  bariéry a určitý (ale kontrolovatelný a monitorovatelný) pohyb pracovní sil v rámci 

rozvinuté Evropy (mezi to ale neřadíme všechny Evropské státy, např. Ukrajinu a některé 

balkánské státy jako např. Kosovo) ale vůči jiným kontinentům musíme být obezřetní, např. 

vůči Asii, především Číně, zlikvidovalo to např. náš textilní průmysl, zde mají obchodní bariéry 

smysl, zvlášť když Čína sama bariéry vůči ostatním má. 

• Odmítáme „globální vládu“, kterou razí někteří politici, jako bývalý americký prezident. 

Odmítáme tvrzení, že to je „nutné“, jinak to nejde. Většinou je razí ti, kteří mají za tím osobní 

nebo skupinové zájmy. Vykořeněným lidem se politikům co se snaží dosáhnout co největší 



  

  

moci snadněji vládne, protože tito lidé se nesdružují, nekladou příliš odpor, nezakládají 

spolky, protože nemají moc společného. 

Veškerá rozhodnutí musí být posuzována především kritériem: Je to dobré 
pro náš národ? 

Odmítáme likvidaci národních států 

• Když pošlete někam na cizí planetu Křováka, Čecha, Itala, Papuánce, sibiřského Jakuta, 

Číňana, Eskymáka... na místo, ke kterému nemají žádný vztah – demokracie tam nevznikne. 

Národní státy jsou společenstvím lidí s podobnými tradicemi, hodnotami, minulostí, předci za 

nás bojovali, abychom se měli lépe.  

• Není možné dát do zákona všechny možné vzorce chování – ty jsou v národních státech 

nepsané.  Pokud je např. pro Italy normální se do noci hlučně slavit, diskutovat, polehávat 

v parcích, tak pro náš národ to obvyklé není a funguje to i bez zákona  

 

 


