
Kamarádi a kamarádky, 

je mi velkou ctí, že tu dnes mohu být s vámi a říci pár slov. Nejprve bych chtěl poděkovat našim 

zahraničním hostům, kteří na tuto akci cestovali i stovky kilometrů, aby ukázali jednotu evropskych 

národů. Jsou to právě evropské národy, které stojí nad temnou propastí a pád do ní je opravdu již velice 

blízko. Evropa stojí před tězkou a rozhodující bitvou, která nemá v historii obdoby. Nemusí to být bitva 

ve smyslu války, nýbrž bitva společenská. Bude o to těžší, že tuto bitvu budou vést nacionalisté 

jednotlivých zemí proti vlastním lidem, kteří jsou nakažení jedem kapitalismu, pseudohumanismu, 

multikulturalismu a liberalismu. Tito lidé ničí vše, za co naši předkové staletí bojovali. Jsou strůjci 

devastace společnosti, která v západních zemích došla až tak daleko, že místo toho, aby se vzchopili, 

dávají si vinu za vše, s čím nemají co dočinění. Jak s nimi bojovat, ptá se určitě mnoho z vás. Mají přece v 

moci média a politickou sílu ve svých zemich. Na naší straně však stojí pravda a vznešené hodnoty. Jsou 

to hodnoty národní a sociální! 

Kamarádi a kamarádky, stojíme tu dnes společně, abychom dali najevo nesouhlas s tím, co se kolem nás 

dnes a denně děje. Fungování Evropy je v naprostém rozporu se všemi názory, které my jako 

nacionalisté hlásáme. Demokracie, kterou se vlády ohánějí je pouhý mýtus a lež. Vládne snad někde 

opravdu lid?! Samozřejmě, že nikoliv. Obyčejný občan, rozumějte volič, je zde jen aby odváděl vysoké 

daně, z kterých nedostává nic nazpět. Kdo se proti nějaké nespravedlnosti postaví, je ihned 

pronásledován a zařazen do seznamu nepohodlných osob.  

Žijeme v době, kdy média a politici určují, co je správné a co ne. Kdy nám říkají, jaký názor je správný a 

jaký zase ten špatný. Nenechme se zastrašit! Jen naše svědomí nám může říci, co je opravdu správné!  

Dočkali jsme se doby, kdy se vlivem tzv. uprchlické krize vyrojilo mnoho subjektů, které se tváří jako 

vlastenecké. Nenechme se ale zmást populistickými sliby pánů a dam, kteří ještě donedávna stáli v 

opozici proti nám a vyčítali nám naše postoje, které nyní na oko hájí. Jsou to akorát zmetci, kteří 

převlečou kabát kdykoliv, kdy jen to bude potřeba, aby si uhájili koryta. Rozhlédněte se kolem sebe a 

uvidíte ty pravé nacionalisty, kteří již léta hlásají to samé, hlásají hodnoty národní a sociální. Ty hodnoty 

budeme hlásat i nadále! Nikdy od nich neustoupíme, jelikož se neorientujeme podle nálad ve 

společnosti, ale podle idey, která je v nás nadobro zakotvena! 

Jaké ale vlastně jsou ty hodnoty národní a sociální? Mnoho lidí si stále myslí, že nacionalismus je jen o 

nenávisti. V tomto musím zásadně nesouhlasit. Mé hodnoty a věřím, že i většiny z vás, jsou především o 

lásce. O lásce k vlastním lidem, o lásce ke své zemi, o lásce k našim tradicím. Základem tohoto všeho je 

tradiční rodina! Rodina je absolutním základem fungování každého národa. Podpora tradičních rodin by 

měla být základním pilířem evropských národů!  

 

Přátelé a kamarádi, na závěr bych chtěl dodat jednu zásadní věc. Pokud nejsme schopni si vybojovat 

právo na vlastní existenci, nezasloužíme si ji! Děkuji. 


