Zpráva o jednání Aliance národních sil s ostatními politickými subjekty a významnými
osobnostmi politického života.
Jak uvedla předsedkyně Aliance národních sil ve své zprávě o činnosti, probíhají jednání s
politickými subjekty za účelem vytvoření názorových koalic, které by umožnily spolupracovat
v rámci opoziční politické činnosti.
Tato snaha se nese ideou řešení dlouhodobých společenských, ekonomických a sociálních
problémů naší země, a proto se partneři snaží najít cestu k plnění politické vize, která si
klade za cíl položit dlouhodobé základy pro stabilní a produktivní správu veřejných věcí v
naší zemi.
Jsou vedeny snahou o budování moderního vstřícného, efektivního, suverénního a
národního státu, který bude občanům poskytovat kvalitní, spolehlivé, snadno dostupné
služby a který bude silný v oblastech, v nichž je jeho funkce nezastupitelná, a naopak
nebude zasahovat do sfér, jež náleží svobodnému rozhodování občanů, že budou Českou
republiku spravovat s důrazem na zachování otevřené občanské společnosti oddané
hodnotám svobody a demokracie a postavené na principech právního státu, národní
ekonomiky, sociální a ekologické odpovědnosti.
Při jednání s partnery se snažíme najít průsečíky našich snah, jak docílit rozvíjení
komunikace s občany, což je v současné době největší problém neparlamentní opozice,
protože je jí bráněn přístup do medií.
Tento problém se zvýrazňuje především obtížností vysvětlit veřejnosti zvláště závažná a
složitá témata jako např. Suverenita národního státu a mírová politika, když jsme v Evropské
unii a v NATO. Když Evropská unie chce členské státy odnárodnit a posléze ze států učinit
jen regiony EU. Když NATO je útočná vojenská aliance, která nás vtahuje do vojenských
konfliktů, které nejsou v našem zájmu a svým postojem zvyšuje napětí ve světě. Bez
možnosti vystupování v televizi a rozhlase, publikování svých názorů v celostátních
tištěných periodikách se tyto problémy velice těžko propagují a vysvětlují. Pak mohou
vznikat nedorozumění ohledně cílů naší politiky. Mnohdy tyto snahy a základní kameny
politického programu Aliance národních sil jsou označovány za reakční, zpátečnické,
xenofobní nebo dokonce sloužící cizím mocnostem jako např. Ruské federaci či Čině.
Navzdory tomu, že je tomu naopak. Naše politika je zaměřena právě na spolupráci mezi
národy a státy, bezkonfliktní řešení problémů v oblasti transformace a rozvíjení sociálního
státu v rámci sociálně - ekologické ekonomiky, jednak transformaci a rozvíjení
demokratického právního státu prostřednictvím posílených samosprávných složek státu na
úrovni krajů a obcí. A to vše na základě dohod a mezinárodních smluv s ostatními státy. Bez
diktátu ze strany jakéhokoliv vnějšího subjektu, včetně Evropské unie či nadnárodních
korporací. Velice důsledně hlídáme výklad našich programových priorit, aby při výkladu
nebo interpretaci nemohlo dojít k mylnému názoru.
Právě při jednání se subjekty, o kterých si myslíme, že bychom mohli najít společnou řeč,
jsou tyto otázky mnohdy úhelným kamenem, protože zástupci protistrany si neumí dost
dobře představit zásadní reformu dnešního systému a mnohdy by se raději spokojili s
kosmetickými úpravami stávajícího stavu. Což odporuje logice.
Z těchto důvodů, přes desítky až stovky provedených jednání se nám nedaří dosáhnout
spolupráce v širším měřítku, dle našich představ. Ale napětí v naší společnosti vzrůstá a
světová politika se mění ve prospěch našich myšlenek a tak už v současné době se profilují
politické skupiny a subjekty, které vnímají nutnost široké koalice a spolupráce. A proto
věříme, že mimo již vyjmenované subjekty (předsedkyní hnutí) najdeme cestu i k mnohým

jiným seskupením a neparlamentní opozice získá rozhodující politický vliv v naší zemi, ale i
na mezinárodním politickém poli.
Toliko k jednání v opozičním a vlasteneckém prostředí a teď, na závěr zprávy bych se chtěl
dotknout naší činnosti v právní oblasti.
Politická situace někdy vyžaduje, ostřejší zásah do probíhajících dějů a ideových soubojů.
Je to situace, ve které jedna ze stran překročí hranice běžného politického soupeření a
hrozí, že díky jejímu jednání by mohlo dojít k neústavnímu jednání.
To byl případ, který se odehrával okolo sochy maršála Koněva na Praze 6. Případ je
všeobecně znám a tak ho nebudu popisovat. Vzhledem neodkladnosti a nečinnosti
ostatních politických subjektů, včetně parlamentních stran jsme se rozhodli, že podáme
oznámení o možném spáchání trestných činů ze strany starosty Prahy 6. Oznámení bylo
zasláno na Městské státní zastupitelství Praha, dne 13.9.2019, které ho předalo na Státní
zastupitelství Prahy 6, dne 18.9.2019 Z příkazu státního zastupitelství bylo pověřeno
příslušné pracoviště Policie ČR. V rámci průběhu šetření jsme zaslali žádost o přezkum
rozhodnutí Státního zastupitelství Prahy 6 na nadřízenou složku. V této fázi čekáme na další
činnost orgánů činných v trestním řízení.
V uvedeném případu nejde o sochu jako takovou a ani o osobu maršála Koněva. Jde o
výklad příčin vzniku válečného konfliktu (II. Světová válka), jeho průběh a výsledek.
Současné překrucování dějinných událostí, zpochybňování nacistických zločinů, zlehčování
utrpení milionů lidí, obětí a materiálních škod hraničí s cílenou propagandou, která má
politicky ovládnout naší společnost, ohrožuje naší pospolitost a hrozící trestným činem
vlastizrady. Přesně tak, jak se to dělo koncem třicátých let minulého století.
Máme vytipované další oblasti, ve kterých se revanšistické, neofašistické politické proudy
snaží překroutit dějinné události v zájmu svých sobeckých, parazitických a neokoloniálních
snah.
V těchto případech také využijeme právních prostředků, abychom tyto projevy zastavili nebo
alespoň na ně výrazným způsobem upozornili a v budoucnu mohli jasně označit viníky a
přisluhovače, kteří tuto činnost prosazovali, podporovali nebo umožňovali, aby se rozvíjela.
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