ODEMKNEME ČESKO!
KLÍČ KE SVOBODĚ!
Svoboda a demokracie v naší zemi trpí.
Chceme to změnit. Jsme Češi a jde nám
v první řadě o české zájmy.
Budujeme silnou politickou stranu založenou
na úctě k individuální svobodě, bez vazeb
na stávající mocenské struktury.
Vytvořme společně svobodné prostředí
pro rodiny, živnostníky, české firmy a jejich
zaměstnance.
Zastavme bujení státu a jeho prorůstání se
zájmy nadnárodních korporací. Rozhodování o životě patří do rukou každého jednotlivce, komunity, obce.
Spolupracujme s historicky přirozenými
přáteli České republiky, jako jsou Slovensko,
Polsko a Pobaltí.
Podporujme ekonomickou spolupráci v rámci
Evropského společenství založenou
na dobrovolnosti, odmítněme vězení národů
v podobě EU.
Prošetřeme a potrestejme ekonomické
a politické zločiny, které uškodily zdravému
ekonomickému prostředí a prosazování
zájmů Čechů.

JSME
PLATFORMA
PRO LIDI,

Chceme svobodně pracovat a svobodně podnikat v NAŠÍ ZEMI! Jsme proti
rozdělení společnosti na dvě kategorie:
očkované (s výhodami) a neočkované!
Nemůžeme netečně sledovat, jak naše
vláda ničí ekonomiku a zadlužuje tuto

kterým není lhostejná destrukce svobo-

zemi! Chceme důkladně prošetřit a po-

dy a demokracie. Chceme zastavit na-

trestat všechny zločiny, které uškodily

stupující totalitu! Chceme vrátit Právo

zdravému ekonomickému prostředí

a Svobodu! Proto jsme založili občanský

a českým zájmům. Za těmito účely

spolek Manifest.cz, který organizuje de-

jsme se rozhodli založit pravicově

monstrace, pomáhá malým podnikate-

orientovanou politickou stranu s dů-

lům otevírat své podniky (např. restau-

razem na historií osvědčené hodnoty,

race, kavárny nebo jiné služby) a pořádá

jelikož jsme svědky toho, že opozice

další aktivity proti bezpráví. Chceme

ve stávajícím parlamentu neexistuje

vrátit děti do škol. Chceme zase volně

a MY UŽ TOHO MÁME DOST! Proto

sportovat a fandit. Chceme svobodně

budeme kandidovat do parlamentních

do divadel a za kulturou.

voleb 2021.

Veškeré informace naleznete na

Připojte se k naší facebook skupině Manifest.cz

www.manifest.cz

@manifestacezasvobodu
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