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Zpráva předsedkyně ANS o činnosti od posledního 5. Celostátního shromáždění členů.
Vážení přátelé,
ve své písemné zprávě uvádím souhrn nejpodstatnějších aktivit, které se zrealizovaly během
uplynulého období.
Volby do Senátu 2020
Za ANS jsem kandidovala pouze já a to ve volebním obvodu 24, což je Praha 9, kde jsem
získala 0,73 % . Vítězem byl David Smoljak (STAN, Piráti, TOP 09). Na posledním místě byl
kandidát vlastenecké strany Národ sobě se ziskem 0,43 %. Národ sobě bohužel postavil proti
ANS kandidáta, ačkoliv předvolební dohoda zněla, že si tyto vlastenecké strany protikandidáty
stavět nebudou: ANS, Jednotní, Strana práce, Hnutí Cesta a Národ sobě. Národ sobě bohužel
tuto dohodu nedodržel. S ostatními kandidáty zmíněných stran jsme se v rámci celé ČR
vzájemně podporovali. Nutno podotknout, že všichni kandidáti těchto vlasteneckých stran byli
buď poslední nebo předposlední.
Strany a hnutí existují proto, aby prosazovaly svoje názory a koncepty na uspořádání
společnosti, a proto je tedy nutné kandidovat. Problémem jsou vždy finance. Naštěstí ANS
obdržela finanční dary na tuto kampaň – viz její transparentní účet.
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. 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 Senátu právě z tohoto úhlu pohledu. Proto považuji účast ve volbách
za prospěšnou.
Měla jsme možnost zodpovědět otázky v různých výzkumech a porovnávacích dotaznících (pro
veřejnost), ve volební kalkulačce a tím šířit program ANS. Byly natočeny volební vizitky a
s tím souvisí představení programu ANS v ČRo. Dále jsme zadali inzerci do deníku Metro,
které bylo k dispozici nejen na Praze 9, ale i v okolních částech Prahy a dále inzerci ve
zpravodaji přímo pro Prahu 9. Součástí inzerce byl vždy program ANS. Absolvovali jsme také
kontaktní volební kampaň na stanicích metra Prahy 9. Za to děkuji členkám a členům pražského
a středočeského klubu ANS. Dokonce nám pomáhali i někteří sympatizanti ANS.
Na volebních lístcích s kandidáty se informace o ANS dostala do každé rodiny Prahy 9.
Nejen při kontaktní kampani se opět ukázalo, že úměra mezi četností propagace v médiích a
výsledkem ve volbách je přímá. To znamená, že nejvíce volby ovlivnil nedostatek financí a
absolutní nezájem médií o ANS, protože jsme politické hnutí vymezující se oproti stávajícímu
systému. To byl také důvod toho, že jsme společně s Jednotnými podali trestní oznámení na
neregulérnost voleb a na porušení Ústavy k Nejvyššímu správnímu soudu. Zde citace pod YT
ANS z volebního období: „Lidi vás neznají a říkají, že vás nikdy neviděli v TV, tak vás
nemohou volit. No prostě fraška!“
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Krajské volby 2020
ANS měla kandidovat ve dvou krajích – v Plzeňském a Jihočeském.
Z důvodu arogantního a nepřátelského chování zmocněnkyně a lídra z Plzně se předsednictvo
ANS rozhodlo pro stažení celé kandidátky. Mimochodem, ani zmocněnkyně ani lídr nebyli naši
členové.
ANS postavila kandidátku pouze v Jihočeském kraji. Lídrem byl Ing. Vladimír Prinke. plk.v.v.
Bohužel ani zde jsme neuspěli – důvody jsou stejné, jako u voleb senátních.
ANS v krajích podporovala Rozumné. Někteří naši členové a sympatizanti na kandidátce
Rozumných kandidovali. Tato strana však ve volbách rovněž neuspěla.

Poutě ANS
Celoroční velmi významná aktivita, ve které budeme pokračovat i v roce 2021. Seznam poutí
je přílohou této zprávy. Vždy je v této souvislosti publikována na webu ANS a v médiích
pozvánka, dále úvodní projev, fotografie a je natočeno video, které je publikováno také na YT
ANS.

Aktivity ANS v souvislosti s falešnou covidovou pandemií
ANS na toto téma publikovala mnoho článků, obraceli jsme se oficiálně na premiéra a účastnili
se demonstrace v Brně a nadcházející demonstrace v Táboře se hodláme zúčastnit též (18. 11.).

Kladení věnců ANS u památníků naší historie
Natočili jsme dokument k oslavám osvobození - návštěva Národního památníku v Kobylisích,
dále návštěva několika hřbitovů a kladení kytic na hroby. Kytici jsme položili též v předvečer
28. října na vrchu Vítkov – u národního památníku.

Spolupráce ANS s médii
Vlajkovou lodí ANS 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.
Dále dvě webové stránky ANS /starší 2015 – 2018 ZDE https://www.aliancens.cz/ a nová od
roku 2018 ZDE https://aliancenarodnichsil.cz/ Garantem byl pan kolega Václav Kupilík.
Provozujeme YT ANS, FB stránky a stránky ANS na sociální síti VK – garantem jsem já.
I nadále spolupracujeme s internetovým deníkem Czech Free Press.
Osobně publikuji na Parlamentních listech.
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Členská základna a finance ANS
Členská základna se během roku 2020 rozrostla na stávajících 64 členů a 38 registrovaných
sympatizantů.
V této chvíli máme 6 krajských klubů (Praha, Střední Čechy, Jižní Čechy, Liberec, Hradec
Králové, Morava)
Finanční dary od sympatizantů ANS – v souvislosti s volbami – dosáhly výše cca 100 000 Kč.
Shrnutí.
Celkově lze říci, že během roku 2020 byla ANS velmi úspěšná. Získala ve velké míře členy i
sympatizanty a stala se tak patrně nejpočetnější neparlamentní stranou. Rozšířil se také počet
krajských klubů a díky darům mohly být skromně financovány volby. Zpráva o hospodaření
ANS za rok 2020 bude členům Ústřední kontrolní komise předložena ke schválení v lednu
příštího roku.

V Praze dne 14. 11. 2020

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.
předsedkyně ANS

Poutě ANS 2020 - přehled
15. března 2020 (neděle) – vrch Tábor (678 m n. m.)
Garant: M. Starý, Liberecko
18. dubna 2020 (sobota) – Bitva u Hořic 1423 – Korouhev zrádců 597. výročí
Garant: K. Hais, Hradec Králové
30. května 2020 (sobota) – Lipanská hora 367 m nad mořem 586. výročí
Garant: P. Kania, Praha
27. června 2020 (sobota) – Bitva o Tábor 437 m nad mořem _ 600. výročí
Garant: M. Ondrej, Táborsko
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6. července 2020 (pondělí) – Husinec rodný dům Jana Husa 605. výročí
Garant: M. Ondrej, Táborsko
8. srpna 2020 (sobota) – vrch Tábor (678 m n. m.)
Garant: M. Starý, Liberecko
19. září 2020 (sobota) – Památník Jana Žižky z Trocnova
Garant: Václav Kupilík, České Budějovice
26. září 2020 (sobota) Ještěd ( 1012 m n. m. ) 82. výročí (ODLOŽENO)
Garant: P. Kania, Praha
10. října 2020 (sobota) – hrad Sión

390 m nad mořem 583. výročí

Garant: P. Kania, Praha
7. listopadu 2020 (sobota) – Martínkov 600. výročí
Garant: V. Vítová, Praha

21. 11. 2020 (sobota) – Petruškovy vrchy
Garant: K. Redlich, Liberec
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