Zápis z 4. celostátního shromáždění Aliance národních sil v Praze 9. 11. 2019
Účast dle prezenčních listin:
- z 15 zvolených delegátů přítomno 13, tj. 86,7 %,
- 4 sympatizanti,
- 14 hostů
- 3 novináři
Krajské kluby obdržely písemně: návrh jednacího a volebního řádu, návrh složení mandátové a
volební komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrh programu a projednávané zprávy:
- předsedkyně o činnosti od minulého shromáždění,
- 1. místopředsedy o institucionální spolupráci ANS,
- místopředsedy pro ekonomiku,
- místopředsedy pro organizaci,
- předsedy Ústřední kontrolní a revizní komise,
- předsedy Ústřední rozhodčí komise
Výše uvedené materiály bylo možno si vyzvednout ještě také při prezentaci u předsednického stolu.
Mimo materiály k jednání zde byly nabídnuty účastníkům výtisky Severočeské pravdy č. 9, 10 a 11.
Před zahájením jednání na návrh 1. místopředsedy uctili účastníci minutou ticha památku dvou
aktivních členů a funkcionářů ANS, kteří se bohužel zemřeli: Antonína Víta a Ivana Müllera.
Průběh jednání byl předsednictvem ANS naplánován tak, že od 10 do 13 hodin proběhnou vnitřní
jednání a rozhodování ANS, od 13 hodin se mohou k jednání připojit sympatizanti a od 14 hodin
hosté. Oznámeno, že z 25 předpokládaných hostů se omluvilo 6 (za Českou stranu národně
socialistickou, Trikolóru, Cestu změny, SSPD – SP a Platformu evropské civilizace – předpokládaná
kandidátka za KSČM do Senátu PĆR), 5 se neomluvilo.
1. Předsedkyně ANS zahájila jednání v 10 hodin, 20 minut. Přivítala přítomné a nechala hlasovat o
procedurálních záležitostech. Delegáti schválili jednací řád, volební řád dle předložených návrhů.
2. Schváleno složení mandátové a volební komise. Složení komisí tvoří přílohu zápisu. Zapisovatelem
byl schválen Miroslav Starý a ověřovateli zápisu PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. a JUDr. Karel Hais.
Řídící jednání, předsedkyně ANS oznámila, že dle zjištění mandátové komise je přítomno 86,7 %
zvolených delegátů a jednání se může usnášet a rozhodovat.
3. Program jednání byl schválen dle návrhu. Pozvánka s programem tvoří přílohu zápisu.
4. Předsedkyně ANS PhDr. Vladimíra Vítová Ph.D. uvedla písemně předloženou zprávu. Zpráva tvoří
přílohu zápisu. M. j. pozvala zájemce o spolupráci politického spektra na setkání zástupců různých
politických stran a hnutí na 23. 11. 2019 do Pardubic.
5. 1. místopředseda JUDr. Karel Hais uvedl písemně předloženou zprávu. Zpráva tvoří přílohu zápisu.
Připomenul některé právní aktivity ANS, např. podanou žalobu v souvislosti a kauzou „Koněv“.
Upozornil na možnost infiltrace hnutí ANS nepřátelskými či rozvratnými elementy, když už k tomu
pravděpodobně i došlo.
6. Místopředseda Ing. Jaroslav Drobný uvedl písemnou zprávu o ekonomice. Zpráva tvoří přílohu
zápisu. Upozornil na nedostatečné příjmy, včetně členských příspěvků. Zdůraznil, že stanovami
stanovená povinná výše členských příspěvků je minimální, a každý by měl zvážit, zda své hnutí může

podporovat více, než je stanovami určená minimální výše. Dosavadní příjmy stačí sotva na potřebné
povinné náklady a už ne na nic dalšího, jako třeba na podporu vydávání měsíčníku Severočeská
pravda, které je finančně ohroženo.
7. Místopředseda pro organizaci uvedl, že v některých případech vázne komunikace s kluby a členy,
zatímco v jiných případech je komunikace, která probíhá hlavně elektronicky – maily – obratem dobrá.
Je třeba více serióznosti ve vzájemném přístupu ke kontaktům mezi sebou a s vedením ANS.
8. Předseda ÚKRK ANS Ing. Ivan Kratochvíl uvedl písemnou zprávu ÚKRK. Zpráva tvoří přílohu
zápisu. Vzhledem k málo obsáhlému dosavadnímu hospodaření neměla komise s kontrolou příliš
mnoho práce.
9. Předseda ÚRoK ANS Miroslav Starý uvedl písemnou zprávu ÚRoK. Zpráva tvoří přílohu zápisu.
Protože došlo k úbytku 2 členů komise (jeden úmrtím a jedna pro nadbytek jiné práce), bude třeba zvolit dva
nové členy ÚRoK ANS. Upozornil na skutečnost, že o výši členských příspěvků rozhoduje celostátní
shromáždění. Pokud bude na tomto shromáždění navržena změna ve výši příspěvků, je možno zde rozhodnout.
10. Přikročeno k volbě dvou nových členů ÚRoK ANS. Navrženi: Ing. Andrea Ondrejová a Jakub Škodík. Oba byli
přítomni a s kandidaturou souhlasili. Pro návrhy hlasovali všichni přítomní delegáti a oba tak byli zvoleni.
11. Přikročeno k drobným změnám stanov. Návrh na změny a zdůvodnění přednesl z pověření vedení ANS
předseda ÚRoK ANS Miroslav Starý:
Navrhuje se zavedení kandidátské lhůty. Důvodem je fluktuace členů, když se hlásí noví členové a někteří si to
zakrátko zase rozmyslí a členství ukončí. Je navrženo Článek III. stanov – Členství v hnutí - bod 9. upravit do
tohoto znění:
„9. Členem hnutí může být občan České republiky starší 18 let způsobilý k právním úkonům, který není
členem jiné politické strany či politického hnutí, který souhlasí se stanovami hnutí a jeho programem a
prošel roční kandidátskou lhůtou. V této lhůtě je žadatel o členství registrován jako kandidát. Účastní se
všech činností hnutí, ale nemá hlasovací právo a nemůže být volen do orgánů hnutí.“
Dále se navrhuje vypustit dvě ustanovení stanov ve věci zániku členství (bod 11) a vyloučení z hnutí (bod 14).
Důvodem je stav justice a některé rozsudky. Příkladem může být např. odsouzení předsedy OV ČSBS v Jablonci
nad Nisou, který byl podmínečně odsouzen za to, že zjednodušeně řečeno fašistu nazval fašistou nebo i např.
podmínečné odsouzení Ing. Aleny Vitáskové.
Proto se navrhuje vypustit ze znění stanov bod 11 f) a 14 d). Následně, bude-li někdo pravomocně odsouzen,
bude na orgánech ANS posoudit, zda došlo k poškození hnutí jednáním, jež je v rozporu s programem a zájmy
hnutí a dobrými mravy … dle bodu 14 b) stanov.
K návrhu proběhla diskuze:
K předloženým úpravám Ing. Ivan Kratochvíl navrhl, aby kandidátská lhůta jeden rok byla minimální. To by
znamenalo, že někdo by mohl mít kandidátskou lhůtu i delší.
O pozměňovacím návrhu hlasováno. Pro změnu byl jeden hlas. Návrh nebyl schválen.
Delegát Ing. Julius Schuster upozornil na znění v Článku VII. Zásady hospodaření hnutí bod 50 e), které
nedává smysl. Navrženo text bodu 50 e) „příjmy z pronájmu prodeje movitého a nemovitého majetku“ změnit na
„příjmy z prodeje a pronájmu movitého a nemovitého majetku“.
Takto navržené úpravy a pozměnění stanov byly všemi přítomnými delegáty schváleny.
12. Projednáno navržené usnesení. Usnesení v uvedeném znění (viz níže) bylo schváleno všemi hlasy delegátů.

USNESENÍ 4. CELOSTÁTNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
konaného v Praze dne 9. listopadu 2019
Celostátní shromáždění Aliance národních sil:
I. schvaluje:
1) Zprávu předsedkyně ANS o činnosti od posledního shromáždění členů
2) Zprávu 1. Místopředsedy o institucionální spolupráci ANS
3) Zprávu místopředsedy pro ekonomiku
4) Zprávu místopředsedy pro organizaci
5) Zprávu předsedy Ústřední kontrolní a revizní komise
6) Zprávu Ústřední rozhodčí komise
7) Změny stanov ANS v článku III. Členství v hnutí č. 9., 11., 14. a 50.
II. Bere na vědomí:
1) Odstoupení Alice Vrabcové z funkce členky Ústřední rozhodčí komise ANS z důvodu pracovní
zaneprázdněnosti.
2) Ukončení funkce člena Ústřední rozhodčí komise ANS PhDr. Ivana Milera, Ph.D., z důvodu úmrtí.
III. Volí:
1) členkou Ústřední rozhodčí komise ANS Ing. Andreu Ondrejovou
2) členem Ústřední rozhodčí komise ANS Jakuba Škodíka
IV. Ukládá:
1) Předsednictvu ANS vyhodnotit diskusi, náměty a připomínky delegátů, hostů i sympatizantů účastníků 4. Celostátního shromáždění ANS.
V. Zmocňuje:
Předsednictvo ANS rozšířené o předsedy krajských klubů ke schvalování kandidátů pro volby do
Senátu P ČR a krajských zastupitelstev v roce 2020.
VI. Podporuje s výhradou:
tzv. Táborský manifest, který byl schválen účastníky manifestace k 101. výročí vzniku ČSR a
připomenutí zásluh prezidenta Beneše v Táboře 26. 10. 2019, s výhradou odvolávky textu jednoho z
požadavků na Česko-německou deklaraci. Česko-německá deklarace nesprávně pojmenovala
některé významné předválečné i poválečné události nebo je vůbec neuvádí. Proto je nutno předmětný
požadavek manifestu neopírat o tuto deklaraci, ale o soulad s českým právním řádem a normami
mezinárodního práva.
VII. Nabízí:
Spolupráci dalším vlasteneckým stranám, hnutím a spolkům. Možnost spolupráce je limitována
shodou se základními programovými požadavky Aliance:
1. ANO míru! Vystoupení z NATO! Prosazovat mírovou mezinárodní politiku ČR - nedopustit,
abychom byli zataženi do války!

2. ANO suverenitě ČR! Vystoupení z EU!
3. ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství,
zrušení církevních restitucí.
1. NE imigraci, plánovanou EU! Likvidace neziskových organizací, financovaných ze zahraničí.
2. NE exekucím, které devastují lidské životy, a novodobému otrokářství nadnárodních firem.
3. NE zrušení dekretů prezidenta Beneše.
Strategie ANS při spolupráci s vlasteneckými politickými stranami, hnutími a spolky je dána
jednoznačně shodou s programem ANS, protože odstoupení od programu by bylo porušením stanov
ANS.
13. Diskuse – různé:
- JUDr. Hais ve svém vystoupení upozornil, aby se členové ANS vyslovující své názory nikdy
nevyjadřovali vulgárně. Mohli by tak vyvolat problémy a ohrozit činnost.
- Ing. Kratochvíl hovořil o bezpečnostní situaci. Na území ČR existují 3 organizace domobrany.
Vychází časopis „Domobranec“. Hovořil o nebezpečí imigrace a riziku vzniku válečného konfliktu.
- M. Starý – KK Liberecko. Ve volebním obvodu č. 36 (u nich) budou senátní volby. Zvažují, zda
postavit kandidáta nebo veřejným odmítnutím dát najevo, že je Senát zbytečný. Krajské volby jsou
problém. Většina členů ANS je starší. Jsou jistě mladší a schopní odborníci, ale najít je a přimět
kandidovat je při všeobecném znechucení politikou těžké.
- Mgr. Ondrej - KK Jižní Čechy. Uspořádali veřejnou besedu, zaměřují se na propagaci hnutí a osvětu.
- Ing. Schuster - KK Západní Čechy. Klub je ve složité situaci, musí obnovovat některé poškozené
vazby a hledat další lidi pro práci a spolupráci. Jisté možnosti jsou v Karlovarském kraji.
14. Vystoupení hostů:
- PhDr. Zdeněk Soukup, Platforma evropské civilizace, bývalý poslanec. Hovořil o tom, že se snažili v
Senátu a Parlamentu získat spojenectví k určitým otázkám. Podchytili až 60 lidí, ale ti nakonec při
hlasování dávali přednost pokynům partajních sekretariátů. Nesmíme upřednostňovat vlastní ambice!
Upozornil na možnost účastnit se projednávání některých otázek – jednání výborů jsou veřejná!
- S. Otava, Parlamentní listy, se vyslovil pro zrušení EU a vytváření nových jiných kontaktů.
- Ing. Kulfánek, místopředseda ČSBS chce setrvat v EU. Podle něj je to ekonomicky jediná možnost.
- MUDr. Müllerová, ČSBS, sympatizant. Hovořila o neslučitelnosti Islámu s naší kulturou.
- D. Tisovská, Táborští vlastenci. Hovořila o potřebě takovýchto setkání, poznávání lidí a hledání cest
propojováním se a spojováním ke společným cílům.
- Mgr. Hannig, Rozumní. Hovořil o potřebě uzákonění českého jazyka, národa a o potřebách
společného postupu.
- J. Štěpánek, Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS). Republika je odnárodněná a
rozkradená. Je třeba, aby se vlastenecké síly bavily o spolupráci, společném kandidování, účastnily se
společně akcí. Pozval na 16. 11. 2019. k „Novotného lávce“ v Praze, kde se bude konat akce
„Inventura 30“.
- Ing. Kulfánek, ČSBS, jako zástupce majitele objektu požádal zástupce DSSS, aby opustili ihned
jednací sál. Většina účastníků to odmítala a kritizovala. Ing. Kulfánek na jednu stranu hovoří o potřebě
spolupráce s politickým spektrem, na druhou stranu vylučuje jeho součást z jednání, aniž by zástupci
DSSS k tomu svým vystupováním zadali nějaký důvod. Akci „U Novotného lávky“ propagují vesměs
servery, které jsou považovány za „levicové“. Zástupci DSSS (dva) po této výzvě opustili sál.
- PhDr. Vítová, Ph.D. se omluvila zástupcům DSSS. Řekla, že by Ing. Kulfánek vůči zástupcům
z ODS, TOP 09 nebo ČSSD jistě tak nereagoval.

- PhDr. Soukup kritizoval vystoupení Ing. Kulfánka. Účastníci jednání přišli dobrovolně a ústřední
myšlenka jednání je „domluvit se!“. Ta byla takovým vystoupením Ing. Kulfánka poškozena.
- Z. Cincibus, místopředseda NR KČP hovořil o některých negativních poznatcích s DSSS z minulosti.
- Ing. Drobný, místopředseda ANS. Vystoupit z EU je jediná možnost. Jedině potom lze prosadit
nějaké změny.
- Ing. Alena Vitásková, Institut Aleny Vitáskové, z. s., „Ochrana a podpora základních lidských práv a
svobod“. Představila se, hovořila o „zastropování“ plateb „solárním baronům“. Napsala několik knih,
poslední vyjde pod názvem „Krvavé slunce pod gilotinou“. Po šesti letech boje lidé, kteří „kradli“ jsou
zpět ve svých úřadech. Chystají petici pro „zrušení koncesionářských poplatků ČT a na zrušení Rady
ČT“. Podávají trestní oznámení.
- JUDr. Král, Národní socialisté. Hovořil o tom, že Národně socialistická strana se rozdělila na 4. Oni
jsou původně Paroubkova odnož. Hovořil o nutnosti společného postupu více stran a hnutí do voleb, o
potřebě zakotvit do ústavy pojem „národ“.
- Mgr, Kuchař, předseda hnutí „Cesta odpovědné společnosti“. Je potřeba komunikovat se všemi.
Odmítat komunikaci je projev agrese. Nikdo nemá dost profesionálů – odborníků na všechno. Proto je
třeba se domlouvat a kloubit profesionální stanoviska. „Cesta změny“ není oprava, ale návrh zcela
nového systému. Musíme si věřit, zkoušet spolupráci třeba v senátních volbách, domluvit se a rozdělit
si pole působnosti. Neseme odpovědnost. Jsme poslední, kteří mohou ještě něco zachraňovat a
měnit. Své děti jsme nechali vyrůst ladem.
- MUDr. Příbaň, České mírové fórum, kromě této iniciativy „ho“ lze číst v Literárních novinách.
- Z. Cincibus, KČP. Pozdravil jednání jménem KČP. Je třeba držet odkaz prezidenta Beneše!
Nedopustit osobní kariérismus.
- Mgr. Hannig, Rozumní, se poněkud mylně domníval, že z jednání vzejdou konkrétní dohody o
společném kandidování. K tomu jednání nesměřovalo.
- Ing. Kulfánek, za Vlastenecké fórum, byl posledním diskutujícím.
V Praze dne 9. 11. 2019
Zapsal: Miroslav Starý
Zápis ověřili:
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