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Zpráva předsedkyně ANS o činnosti od posledního 3. Celostátního shromáždění členů.

Vážení přátelé,

ve své písemné zprávě uvádím tzv. desatero nejpodstatnějších aktivit, které se zrealizovaly
během uplynulého období anebo je nutné je v následujícím období zrealizovat.

1)

Volby do EP – komplexní hodnocení viz. zpráva předsedkyně ze dne 27. 5. 2019.

Volební výsledek ANS byl 0,08 %. Za námi však byly politické strany s velmi dlouhou historií:
Národní socialisté, Česká strana národně sociální, Česká strana národně socialistická, Patrioti a
další. Za zmínku stojí, že například BOS – do něhož jsou vkládány některými vlasteneckými
silami velké naděje a který je v porovnání s ANS nesrovnatelně lépe financován - získal jen
0,10 %.
Proč ANS kandidovala do EP? Každá strana a hnutí existuje proto, aby prosazovaly svoje
názory a koncepty na uspořádání společnosti, a proto je tedy nutné kandidovat.
Bez ohledu na předurčenost voleb existují legální možnosti, jak pracovat na změně
informačního pole uvnitř státu. Tímto jediným způsobem - v rámci předvolební kampaně - se
můžeme podílet na řízení společnosti. A to určitými informacemi - třeba v diskusích. Můžeme
sdělovat své návrhy metod a řešení a měnit tím stávající informační prostředí ve státě a posouvat
tak poměry žádoucím směrem.
ANS považuje za svoje výchozí metodologické ukotvení Koncepci sociální bezpečnosti a
přistupovala k volbám do EP právě z tohoto úhlu pohledu. Proto považujeme účast ve volbách
za úspěšnou. Měli jsme možnost zodpovědět otázky ve volební kalkulačce a tím šířit program
ANS - ZDE https://www.programydovoleb.cz/. Měli jsme možnost na ČT odvysílat volební
spot, v němž byl osvětlen program ANS. Lídr (J. Černohorský) měl možnost zúčastnit se
rozhovoru v ČT, kde představil program ANS a dále diskusního pořadu v ČT s tím samým
cílem. Volební vizitky, rozhovory s lídrem a představení programu ANS - to vše proběhlo i v
ČRo. Volebních lístků s kandidáty ANS bylo 8, 5 milionu a přišly do každé rodiny.
Podle náhledů do tabulek Statistického úřadu máme voliče po celé republice. Někteří se i ozvali
a je s nimi navázán kontakt – jedná se však jen o cca desítku členů. Kdyby tito však byli zárodky
KK ANS, jednalo by se o úspěch. Dokonce nám byly opakovaně oznamovány volební podvody,
kdy nebyly započítány do archů hlasy pro ANS.
Úměra mezi četností propagace v médiích a výsledkem ve volbách je přímá. To znamená, že
nejvíce volby ovlivnil nedostatek financí a nezájem médií o ANS, protože jsme politické hnutí
vymezující se oproti stávajícímu systému.
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2)
ANS podala trestní oznámení na zastupitele a na starostu Prahy 6 v souvislosti s
plánovaným odstranění sochy maršála Koněva. Místní politici Prahy 6 totiž svým jednání
jednoznačně porušují právní řád ČR – viz. text trestního oznámení. V této souvislosti patří dík
JUDr. K. Haisovi a JUDr. P. Šádovi (sympatizant ANS). Zástupci ANS se také zúčastnili
demonstrace u sochy maršála Koněva a pak i demonstrace před radnicí na Praze 6, kde jsem
veřejně vystoupila přímo na jednání zastupitelstva. Celou situaci permanentně sledujeme – o
podrobnostech vás bude informovat JUDr. Karel Hais.

3)
Na návrh Ing. Drobila jsme oslovili Úřad vlády s dotazem, jak je to ve skutečnosti v
ČR s těžbou lithia a s jeho vlastnictvím. Odpověď byla velmi neuspokojivá a je publikována
na webových stránkách ANS. Kauzu lithium budeme samozřejmě i nadále sledovat – další
dopis ANS (patrně otevřený) s dotazem přímo na premiéra je v plánu.

Členové ANS se aktivně zúčastnili veřejné manifestace proti zrušení dekretů
4)
prezidenta ČSR Dr. E. Beneše v Táboře dne 26. 10. 2019, kde byl přijat Táborský manifest,
se kterým se ANS ztotožňuje a usnesení na toto téma bude též jedním z usnesení, přijatých na
dnešním shromáždění. Akci pořádal Klub českého pohraničí a vlastenecké spolky.

5)
ANS je ve spolupráci se „Stranou přímé demokracie – stranou práce“ svolavatelem
zástupců všech neparlamentních politických stran na listopad do Pardubic. Hlavním
bodem jednání bude snaha o koordinaci kroků v následujících krajských a senátních volbách.

6)
Proběhla oficiální jednání o případné spolupráci ANS v rámci nadcházejících
krajských a senátních voleb s těmito politickými subjekty, které mají dva zásadní programové
body shodné s ANS a to je vystoupení z EU a z NATO: Národní demokracie, Rozumní a
Dělnická strana sociální spravedlnosti. Jednání s Národními socialisty a dalšími dvěma
socialistickými stranami tak úspěšná nebyla, neboť tyto strany chtějí jít do voleb pouze samy.

7)
Velmi oceňuji neformální spolupráci s ČSBS, v jehož prostorách sídlíme a dnes také
jednáme. Dále si skutečně vážím spolupráce s Klubem českého pohraničí. Tato spolupráce
se postupně rozšiřuje. Nejprve byl u počátku zrodu ANS první předseda KČP – Ing. Karel
Janda, dále následovaly besedy ANS a Českých národních listů v KČP Liberec a poslední
aktivitou byla již zmiňovaná manifestace v Táboře. Dále proběhla neformální jednání i
s dalšími spolky a někteří jejich představitelé budou našimi hosty dnes ve 14:00 hod.

8)
Co se týče spolupráce ANS s médii, tak naší vlajkovou lodí je měsíčník Severočeská
pravda, za což patří veliký dík našemu panu kolegovi – předsedovi KK ANS Liberec – panu
Miroslavu Starému.
Dalším médiem, kde pravidelně – každý čtvrtek vždy od 21:00 do 23:00 hod – komentujeme
aktuální události je Svobodný vysílač.
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Poděkování samozřejmě patří Ing. Jaroslavu Drobnému – hlavnímu garantovi webových
stránek ANS.
Dále provozujeme FB stránky ANS a stránky ANS na sociální síti VK – garantem jsem já. I
nadále spolupracujeme s internetovým deníkem Czech Free Press. Ochabla spolupráce
s Novou republikou. Osobně publikuji na Parlamentních listech. Částečně jsem navázali
spolupráci s Prvními zprávami. A jsme ve výtečném kontaktu s Českými národními listy, které
se věnují především historii a sudetoněmecké otázce.

9)

Předsednictvo ANS má v současnosti čtyři členy (včetně mě).

JUDr. Karel Hais – 1. místopředseda strany - se velmi aktivně zabývá spoluprací
s vlasteneckými organizacemi.
Ing. Jaroslav Drobný – místopředseda pro ekonomiku - je bdělým strážcem našich skromných,
ale pestrých :-) financí a je garantem komunikace s Úřadem pro dohled nad hospodařením
politických stran a hnutí.
Pan Petr Kania – místopředseda pro organizaci – drží v rukou otěže někdy opravdu
komplikované komunikace se členy a sympatizanty ANS.
Paní místopředsedkyně pro organizaci / Morava Mgr. Milena Míčová bohužel řady ANS na
vlastní žádost opustila, aniž by však založila byť třeba jen KK ANS Morava – čítající minimálně
3 členy.

10)
I na základě této zprávy bude nutné, abychom dnes došli k rozhodnutí, jaký
strategický postoj zaujmeme pro spolupráci s vlasteneckými politickými stranami a
hnutími v nadcházejících krajských a senátních volbách. Nemáme dostatek lidí, ani sil a ani
financí, abychom stavěli kandidátky ve všech krajích a senátních obvodech, takže – pokud
chceme něco změnit – je nutné spolupracovat s podobně programově laděnými subjekty.
Nehledě na osobní sympatie či případné animozity pro nás musí být určující spolupráce na
základě programové shody.

V Praze dne 9. 11. 2019

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.
předsedkyně ANS

