
 

 

 

                           Tradiční hodnoty v moderní době. 

 

 

 

     

      Postoje a myšlenky z programu Moderní společnosti 

 Zadlužování ČR tedy nás všech a našich dětí považujeme za nezodpovědné. 

 Dobrovolné odevzdávání pravomocí Evropské Unii a přijímání jejího případného diktátu bez demokratické 

možnosti ovlivňovat naše vlastní záležitosti považujeme za nevhodné a neústavní. 

 Podporu islamistických hnutí v jakékoliv formě považujeme za velice krátkozrakou a nebezpečnou. 

 Rodinu považujeme za hodnou ochrany a stavíme se proti všem snahám oslabit její význam a hodnotu ve 

společnosti, stavíme se také proti oslavě „homosexualismu“ a veškerým snahám pornoprůmyslu změnit 

myšlení o tom, co je normální a co nenormální v otázkách lidské sexuality (věříme, že promiskuita a nic, co 

ji podporuje, není pozitivní jev). 

 Ochrana života člověka a ochrana dětí je jedním z pilířů našeho programu. 

 Osobní vlastnictví považujeme za nedotknutelné, osobní zodpovědnost stavíme nad přerozdělování 

výsledků práce, na druhou stranu jsme proti tezi - nejprve peníze, pak až lidé. 

 Korupci považujeme za závažný zločin, zneužití důvěry a okrádání nás všech. 

 Práci považujeme za povinnost. Věříme, že jedním z hlavních úkolů vlády je snaha umožnit všem, kteří 

chtějí pracovat, nalézt práci.  

 Podporujeme právo Izraele na existenci a jsme proti jakékoliv legitimizaci jakýchkoliv hnutí, které mají ve 

svých statusech cíl zničit Izrael či jej nikdy neuznat. 

 Jsme proti rasismu jakéhokoliv druhu i jakékoliv podoby, na druhou stranu jsme pro důslednou ochranu 

před sociálně nepřizpůsobivými lidmi a pro opatření, která zaručují všem spořádaným občanům ochranu a 

bezpečí v co největší možné míře. 

 Reformační hodnoty v myšlenkách Jana Husa či Jana Ámose Komenského považujeme za dodnes platné 

a hodnotné, a mnohé z jejich životních postojů za příklad a vzor i pro nás. Lásku k pravdě, odvahu, 

zodpovědnost za svůj život, pozitivní vztah ke svému národu i zodpovědnost za generace, které přijdou "po 

nás".  

 V dějinách českých zemí vidíme jak nebezpečné excesy a kupříkladu "nedávné" zneužití moci 

komunistickou totalitou, tak i pokrokové myšlenky a příklady odvahy. Nacházíme zde i časy, kdy naše země 

svými postoji a hodnotami mohly být ostatním příkladem i vzorem. 
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