
Říká se, že štěstí přeje více těm připraveným  

Podstatné je to Přežít!  

Zakázané noviny ANS 

race jsou celý život ve-

deni k tomu, aby si po-

kud možno nedokázali 

sami poradit, aby byli 

zcela závislí na státu, 

úřadech, službách, zdra-

votní péči a expertech 

ovládajících jednotlivé 

expertní systémy. Na 

Říká se, že štěstí přeje 

více těm připraveným. 

Připraveným to přežít. 

Tedy těm připraveným 

na mimořádné události, 

nehody, výpadky prou-

du, občanskou válku, 

přírodní katastrofu, vál-

ku, tornádo, hurikán… 

Žijeme ve velmi zvlášt-

ní a velmi nebezpečné 

době. Všude je dnes na 

„západě“ sice jakoby 

velice dbáno na napros-

tou bezpečnost všeho, 

člověk je považován 

vládami jednotlivých 

zemí považován až za 

nesvéprávného a je mu 

neustále opakováno tisí-

ce bezpečnostních pra-

videl, předpisů, buzera-

ce. Bezpečnost hlídají 

zákony, normy, techno-

logie. Na jednu stranu je 

už minimálně po dvě, 

možná dokonce po tři 

generace celá společ-

nost indoktrinována 

„západním“ životním 

stylem, vzděláváním, 

světonázorem,. Což 

znamená, že tyto gene-

techniky, dovednosti a vybavení, 

které nám takovou situaci pomo-

hou zvládnout a umožní přežít 

jak vám samotným, tak celé vaší 

rodině, přátelům, komunitě.  

V zásadě existují dva základní 

druhy připravenosti na přežití: 

tedy  přežití v divočině, venku, 

při události, která se stane neče-

kaně. To se může stát například 

když někde zabloudíme v lese, 

na houbách (o tom bych mohla 

vyprávět), v horách, na tůře, 

kdekoliv, nebo typicky po letecké 

katastrofě, autonehodě a v po-

dobných situacích. A pak je to 

připravenost na mimořádné 

události, přírodní katastrofy, 

dlouhodobé výpadky proudu, 

občanské nepokoje a války, 

horký válečný konflikt, zemětře-

sení, povodně, tornáda, jader-

nou válku a pod. Tedy způsoby, 
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Aliance národních sil: 

3 x ANO a 3 x NE! 

 ANO míru! Vystoupit z NATO 

 ANO suverenitě ČR. Vystoupit z EU 

 ANO zestátnění  strategických 

odvětví národního hospodářství a 

přírodního bohatství (vody a  strate-

gických surovin) a zrušení církev-

ních restitucí 

 NE  ilegální migraci 

 NE  novodobému otrokářství nadná-

rodních firem a exekucím 

 NE zrušení Benešových dekretů a 

snahám o likvidaci českého státu 

Hlavním tématem tohoto čísla je to , že to podstatné je přežít 
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Zakázané noviny otevírají bez cenzury témata o kterých se buď vůbec 

nemluví, nebo nehorázně lže a přináší hlavně takové informace, které 

rozhodně nechtějí, aby jste věděli 



 Pravidlo číslo dva: nikdy nevěř-

te ani vaší vládě, ani úřadům, 

ale hlavně nikdy nevěřte televizi 

ani médiím!Ani jedné z těchto výše jme-

novaných institucí rozhodně nezáleží ani na 

vás, ani na vaší rodině a už vůbec jim nezále-

ží na vaší bezpečnosti či zdraví. Uvědomte si, 

že v dnešní době se naprosto všechny vlády 

všech zemí světa postavili proti svým obča-

vládnoucího režimu—státu. Proto chcete-li 

přežít a zůstat svobodní, musíte si umět pora-

nům. Lidé, kteří ve vládách dnes jsou, tam 

nebyli většinou zvoleni, to jen tak vypadá, ale 

byli do svých funkcí dosazeni a to někým, 

komu jde nejvíc o to, jak vás pokud možno co 

nejdříve, co nejrychleji a nenápadně zabít. 

Vlády již dávno neslouží svým občanům, tak 

jak by to mělo být, vlády jen pomocí své vo-

jenské a policejní moci, využitím své biologic-

ké moci, manipulací a lhaním obyvatele svých 

zemí zotročují, trýzní, šikanují a nutí k posluš-

nosti. Lidé se stávají „majetkem“ a „otroky“ 

Trojúhelník přežití—pravidlo tří  

(trojúhelník) přežití:Vrchol trojůhelníku, úplná 

špička, to je vybavení, které máte k dispozici. 

Je pro přežití vlastně nejméně důležité. Vše 

se může rozbít, přestat fungovat, vy to může-

te ztratit, nebo vám ho někdo sebere. Na 

sebelepší vybavení se prostě nelze spoleh-

nout na 100%. Prostředek trojůhelníku nebo 

pyramidy to jsou vaše znalosti a dovednosti. 

Ty vám nikdo vzít nemůže, takže je 

můžete kdykoli a s úspě-

chem použít. Ale  

dit sami. Televize a další mainstreamová 

média jsou dnes pouze a jen ryzí propaganda. 

Pravdivých informací je v nich skutečně málo, 

leckdy žádné. Naučte se proto raději si vyhle-

dávat si informace sami, nejlépe z více růz-

ných zdrojů. Teprve jejich vzájemným porov-

náváním se alespoň trošku přiblížite pravdě. 

Všimněte si, že i školský vzdělávací systém je 

dnes nastaven tak, aby si lidé nedokázali 

poradit, aby neuměli rozeznat pravdu od 

proudu lží a propagandy, aby místo k nezávis-

losti byli vedeni k závislosti na státu a jeho 

institucích. Mějte neustále na paměti, že v 

našem světě není skutečně pravda ale na-

prosto vůbec nic!  

Trojúhelní přežití (priority): Pravi-

dlo „tří“ 
Je velmi užitečné v takové mimořádné situaci 

znát jedno základní pravidlo – tzv. pravidlo tří: 

Bez vzduchu vydržíte na živu tři minuty. Bez 

tepla, tedy udržení tělesné teploty vydržíte tři 

hodiny. Bez vody lze vydržet v extrémním 

případě tři dny. A bez jídla v pohodě vydržíte 

dokonce až tři týdny. S tím souvisí i pyramida 

Přežít divočinu nebo mimořádnou událost?  

 

Pravidlo přežití číslo jedna v dnešní 

době: za žádných okolností si 

nesmíte nechat píchnout do těla 

americkou biologickou zbraň ! A to 

ani v případě, že vám budou tvrdit, 

že je to „očkování“, nebo „vakcína“.  

Stránka 2 Zakázané noviny ANS 

vám bude platné pouze tehdy, umíte-li s ním  V zásadě existují dva základní druhy 

připravenosti na přežití: přežití v divoči-

ně, venku, při události, která se stane 

nečekaně. To se může stát například 

když někde zabloudíme v lese, na hou-

bách (o tom bych mohla vyprávět), v 

horách, na tůře, kdekoliv, nebo typicky 

po letecké katastrofě, autonehodě a v 

podobných situacích. A pak je to připra-

venost na mimořádné události, přírodní 

katastrofy, dlouhodobé výpadky proudu, 

občanské nepokoje a války, horký váleč-

ný konflikt, zemětřesení, povodně, tor-

náda, jadernou válku a pod. Tedy způso-

by, techniky, dovednosti a vybavení, 

které nám takovou situaci pomohou 

zvládnout a umožní přežít jak vám sa-

motným, tak celé vaší rodině, přátelům, 

komunitě. 

V takové situaci se snadno může stát, že 

žádná profesionální pomoc nebude po ruce, 

nebo o nabízenou pomoc nebudete zrovna 

dvakrát stát. Ne každý bude chtít využít třeba 

služby typu amerických FEMA campů, nebo 

těch „karanténních“ táborů pro neočkované, 

jaké dnes budují například v Austrálii. Nebo 

jen tato pomoc nebude mít možnost dorazit k 

vám včas. Pak nezbývá, než si umět trochu 

poradit. K tomu je důležité mít základní zna-

losti a dovednosti a také správné nástroje a 

vybavení, které je ovšem navíc potřeba umět 

také používat. Protože mít u sebe křesadlo 

Trojúhel- ník přežití a pravidlo tří... 

O sebelepší vybavení můžeme přijít, ale naše 

znalosti a dovednosti nám nikdo neveme. 

Ovšem i ty nám budou platné pouze tehdy, má-

me-li chuť a vůli přežít! 

Podstatné je přežít — štěstí přeje více těm připraveným 

Pravidlo 

tří ... 



Přežít divočinu nebo mimořádnou událost  

 Scénáře situací na které je 

dobré se připravit a jak na to:  

1. přírodní katastrofa, povodeň, bouř-

ka, tornádo, zemětřesní, obecně 

velmi špatné počasí 

2. zabloudíme v lese, ztratíme se v 

divočině, na houbách, na tůře, při 

turistice 

3. dopravní a letecké nehody, katastro-

fy, obecně doprava (hlavně když 

nedojedeme do cíle) 

4. občanské nepokoje, stanné právo, 

nouzový stav, válka 

5. zhroucení ekonomiky, nedostatek 

zboží, krize zásobování, nedostatek 

potravin, finanční krize, nezaměst-

nanost 

6. „blackout“ dlouhodobé výpadky 

elektrické energie, výpadky v záso-

bování pohonnými hmotami, ply-

nem 
Pak máme ještě tzv. „urban survival“, což 

jsou způsoby přežití ve městech, a industriali-

zovaných zónách, obecně kdekoliv v civilizaci, 

která se právě stala necivilizovanou. V kon-

textu současného konfliktu mezi Ruskem, 

Ukrajinou a západním světem se termínem 

jaderná energie, jaderná válka, atomová 

bomba a pod. docela dost ohání různá  

Obecně jsou při jakékoliv krizi základní 

priority tyto: Voda, zdraví, bezpečnost, 

úkryt, teplo, světlo, komunikace, mo-

bilita, finance, potraviny., 

Voda – skladování vody, jeji filtrace, hledání 

vody, způsoby získávání, vybavení. Bez vody 

nepřežiješ. Nauč se najít vodu, udělej si záso-

bu. Uchovávej vodu v chladu a v neprůhled-

ných nádobách. Pořiď si účinný filtr a čistící 

tablety pro případ nouze. Vodu lze získat 

kondenzací ze vzduchu, můžeš rozpustit sníh, 

nebo led. Zachytávej dešťovou vodu i když jsi 

v nouzovém úkrytu, natažená plachta ti za 

deště pomůže získat nějakou vodu, potřebu-

ješ jen nádobu do které vodu svedeš. Úkryt si 

postav nedaleko vodního zdroje. Minimální 

zásoba vody je asi galon na den a osobu (cca 

5 litrů), počítej i se zvířaty a domácími mazlíč-

ky, měj vodu i pro ně 

Scénáře těch situací, na které je dobré se připravit  

Správné vybavení a znalost, jak jej správně 

používat, je pro přežití jakékoli krize zásadní. 

Stejně jako dovednost dokázat přežít i bez něj.  

Jakkoli špatná může být situace, ve které 

se v krizi ocitnete, tak vždy si poradíte, 

když víte jak. Tudíž důležitější než 

vybavení, o které můžete snadno přijít, 

jsou znalosti a praktickéí dovednosti. No 

zkrátka umět si poradit. 
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Dnešní veřejnoprávní média placená z koncesio-

nářských poplatků se změnila v hlásnou troubu 

ryzí  propagandy. 

Podstatné je přežít —štěstí přeje těm více připraveným 

zacházet a dokážete-li s ním vykřesat oheň, 

jinak vám je prostě k ničemu. Stejně tak je to 

třeba se sekerou. Sekerka vám bude k něče-

mu pouze tehdy, když s ní umíte porazit strom, 

vysekat zádlab, naštípat si dřevo, nebo nadě-

lat třísky, případně odkornit kládu. Když to 

neumíte, je vám k ničemu a bude to jen zby-

tečná zátěž v báglu navíc. Pouze se správnými 

znalostmi a vybavením můžete v těchto situa-

cích účinně pomoci sobě i druhým. Můžete 

uvíznout na opuštěném ostrově, zřítit se s 

letadlem do džungle, zabloudit při houbaření, 

nebo vás smete tornádo, je jedno jaký scénář 

události nastane, ale důležité je mít na paměti, 

že jediný člověk, který vám v takové situaci 

může pomoci a na kterého se můžete stopro-

centně spolehnout, jste vy sami… 

Trojúhelník  přežití –pravidlo tří 

základna pyramidy, spodek trojůhelníka, to 

je správné myšlení, odvaha a vaše vůle pře-

žít.  

Nemáte-li vůli přežít, tak nepřeži-

jete. Nemáte-li to správné myšlení 

a vůli přežít, pak je vám vše ostat-

ní (a to jak vybavení, tak znalosti) 

naprosto k ničemu!  

Zdraví – lékárnička, první pomoc, zna-

losti, postupy, vybavení. Udělej si zdra-

votní kurz, nebo záchranářský kurz, 

nauč se poskytnout první pomoc. Vyba-

vená lékárnička a zásoba léků, které 

musíš užívat je nezytnost. Léky a zdra-

votnický materiál jsou vhodným pro-

středkem směny. Nepřeceňuj své síly. 

Chraň se před komáry, klíšťaty, boda-

vým hmyzem. Dobré je mít účinný lék 

na alergie, metody našich babiček jako 

je přiložení rozkrojené cibule na místo 

bodnutí apod.se může hodit  

Světlo – svíčky, petrolejky, čelovky, 

baterie, zdroje energie a alternativní 

zdroje energie, dynama. Měj zásobu 

petroleje a svíček. Solární dobíječka, 

powerbanka, případně generátor ti mů-

že zachránit život, stejně jako dostateč-

ná zásoba baterií. Měnič energie do 

auta také není od věci. Prodlužovací 

kabely, nebo externí startér se mohou 

hodit  



druhou stranu, státy a jejich vlády 

dnes stojí proti svým vlastním 

občanům, obyvatelům svých 

vlastních zemí, v podstatě jsou s 

nimi dnes v jakési pernamentní 

tajné válce a ačkoliv to samozřej-

mě nikdo oficiálně nepřizná, tak 

snahou mnohých současných vlád 

je naopak co nejvíce vlastních 

obyvatel pozabíjet, pokud možno 

nenápadně a v co nejhojnějším 

počtu. Pravě proto je dobré být 

aspoň trochu připraveni, abychom 

si naopak k veké neradosti naší 

vlády v takové situaci ohrožení 

dovedli poradit… A jak se lze na 

takové situace připravit, se vám 

pokusím ukázat právě na této 

stránce. Co je to „být připraveni 

na přežití“? V podstatě to zna-

mená mít sebevědomí. To zahr-

nuje vědomosti, znalosti, doved-

nosti a vybavení, které nám 

umožní připravit se na neznámé a 

každou takovou krizovou situaci pře-

žít. A nejenom to, ale umožní nám 

také umět pomoci druhým, těm, kteří 

třeba při-

praveni 

právě 

nejsou… 

Ŕíká se, že štěstí více přeje těm připraveným  

Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otáz-

ka: „Je to dobré pro naši zemi?“. Řídíme se heslem 

patrona České země knížete Václava: „Cizí nechceme, svoje 

nedáme!“ 

Chceme vystoupit z NATO i z EU, zrušit plnění OSN Agendy 

2030 a dohodu s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlova-

cích programech. 

ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč poli-

tickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlav-

ní dělící linii současné politické scény (české i evropské) pova-

žuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlas-

tenectví versus multikulturní globalismus. 

Naší filosofií je spolupráce s každým spolkem, občanskou inici-

ativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu 

s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi. 

Naše motto, vycházející z husitské historie, zní: „Nepřátel se 

nelekejme a na množství nehleďme!“ 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS 

Kompletní program ANS naleznete na našem webu  
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Štěstí přeje připraveným! 

Občanská investigativní žurnalisti-

ka pro živé a svobodné  

Čechoslováky 

Pokračování ze 

strany 1. 

Bezpečnost – výběr vhodného místa, sebe-

obrana, únik, analýza situace, vybavení, 

zbraně, předpověď počasí. Nauč se způsob 

sebeobrany. Trénuj odvahu, nauč se systém 

čtyř dobového dechu, který ti pomůže se 

uklidnit ve vypjaté situaci (nadechuj a počí-

tej do čtyř, pak zadrž dech počítej do čtyř a 

na čtyři vydechuj) nauč se ovládat nával 

paniky, pracuj se strachem, s fóbiemi, snaž 

se zachovat klid a rozvahu. Uč se trpělivos-

ti, nespěchej. Neútoč, nejlepší je často útěk 

než otevřený konflikt. Chraň slabší a pomá-

hej druhým  

 

Vše okolo přežití a 

tzv.prepperingu, toto a ještě mno-

hem více nalezneš na webu: 

 

https://myspulesvet.org 

Myšpule survival kit 


