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Zpráva za období od 2. 6. 2018 do 18. 10. 2018
Vážení přátelé,
svoji zprávu rozdělím do třech částí, které jsou podstatné pro činnost ANS.
1. Volby do Senátu PČR a komunální volby
2. Mediální prezentace ANS
3. Členská základna a budování struktury ANS
V Praze dne 18. 10. 2018

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

1. Volby do Senátu a komunální volby
ANS byla zaregistrována v červenci 2018 a kandidáti do senátu museli být zaregistrováni do
konce července. Poplatek za registraci stál 20 000 Kč. Do senátu jsem za ANS bohužel
kandidovala jako jediná (na Praze 8) a poplatek samozřejmě sama zaplatila. Považovala jsem
za svoji povinnost, abychom se jako nově vzniklý subjekt voleb zúčastnili. Bohužel se mi
k obdobnému kroku nepodařilo přesvědčit další členy ANS. Žádoucím důvodem kandidatury
více členů ANS byla ta skutečnost, že členové ANS měli jedinečnou možnost zadarmo
celostátně i regionálně veřejně a nezkresleně prezentovat svoje názory a šířit tak povědomí o
našem vlasteneckém politickém hnutí. Například se jednalo o natáčení předvolebních vizitek
Českým rozhlasem, anebo šlo o prezentaci názorů v rámci různých regionálních mediálních
aktivit, rozhovorů a veřejných anket. A právě moje kandidatura do senátu byla také důvodem
historicky prvního pozvání člena ANS do celostátní TV Barrandov, kde – jak nám bylo
přislíbeno – můžeme být účastníky pravidelného týdenního diskusního pořadu: J. Soukup Live.
Do senátu jsem kandidovala za ANS a v koalici: Blok proti islamizaci – Obrana domova, Česká
strana národně socialistická, Česká Suverenita a Změna pro lidi. Považovala jsem za nebytné,
abychom byli konkrétním a živým příkladem spolupráce a abychom dostáli i v činech svému
názvu – tedy být ALIANCÍ NÁRODNÍCH SIL - což se podařilo. Dále jsem spolupracovala
s Českou stranou národně sociální (pod jejíž hlavičkou kandidovali členové ANS
v parlamentních volbách 2017). Jednalo se o vzájemnou podporu kandidátů do senátu - Marie
Paukejová / České Budějovice a Marek Obrtel / Prostějov. ANS obdržela mediální podporu
také od členů koalice – obzvláště oceňuji osobní podporu předsedy České strany národně
socialistické Ing. Karla Janka a předsedy Změny pro lidi Ing. Petera Harvánka. Svoji pomocnou
ruku ve volební kampani nabídli i členové spolku NE ZÁKLADNÁM a také Strana
demokratického socialismu. Oceňuji také spolupráci se členem Fondu konceptuálních
technologií panem Jindřichem Vavruškou, který plnil částečně roli volebního manažera.
Částečně proto, že během září a října musel nečekaně pracovně odcestovat do Číny.
V této souvislosti si dovolím zmínit nepochopitelný postup KK ANS Střední Čechy, který se
usnesl na tom, že vzhledem k tomu, že ve Středních Čechách nikdo za ANS nekandiduje, tak
jeho členové nebudou ve volbách nikoho podporovat. Na moji žádost, aby klub svoje
rozhodnutí změnil, bohužel nepřišla vůbec žádná odezva.
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Logicky by však všichni členové ANS měli podporovat kandidáta své strany a to všemi
možnými prostředky.
Naopak velmi oceňuji přístup KK Liberec, ačkoliv v Severních Čechách nikdo z ANS
nekandidoval. Kolegové z Liberce veřejně a soustavně vyjadřovali a prezentovali podporu ANS
a dále také těm senátním kandidátům, kteří měli program alespoň blízký programu ANS.
Týkalo se to konkrétně například v Praze Marty Semelové (KSČM) a Ivana Davida (SPD).
Oceňuji také osobní vklad do volební kampaně kolegů z KK ANS Praha – konkrétně Ing.
Zdeňky Chromíkové a její rodiny a Ing. Václava Janouška, MBA.
Výsledek voleb na Praze 8. Celkem zde kandidovalo nejvíce kandidátů v ČR – a to 16.
Senátorem se stal Pirát Ing. Lukáš Wagenknecht a druhým byl kandidát TOP + STAN Prof.
Pavel Dungl, ortoped. Pro zajímavost uvádím, že za KDU – ČSL zde kandidoval Hayato
Okamura (bratr T. Okamury). Umístila jsem se na 14 místě. Ukázalo se, že výsledek voleb je
přímo úměrný financím vydaným na kampaň a mediální známosti kandidujících subjektů.
V komunálních volbách členové ANS nikde nekandidovali. Kromě Ing. Ivana Kratochvíla,
který ve Slaném sice kandidoval na kandidátce Svobodných, ale bohužel pouze jako nezávislý,
nikoliv jako člen ANS.
Jako kladný výsledek spolupráce v rámci volební kampaně lze hodnotit fakt, že s výše
zmíněnými politickými stranami, které spolupracovaly s ANS, lze vést jednání o případné
fúzi anebo o úzké spolupráci v rámci jakýchkoliv dalších voleb.
2. Mediální prezentace ANS
Internetová média - členové vedení ANS pravidelně publikují v těchto internetových médiích:
Nová republika, Parlamentní listy, Czech Free Press, Síť – Aktuálně a Sputnik
Svobodný vysílač
ANS má týdenní pravidelně dvouhodinové relace na Svobodné vysílači – vždy jeden týden
v neděli a druhý týden ve čtvrtek (moderátor M. Marcikán):
Neděle od 19:00 do 21:00 – Komentáře ANS k aktuální dění (J. Tichý + hosté)
Čtvrtek od 21:00 do 23:00 – Komentáře ANS a představení odborníků ANS (V. Vítová + hosté)
Dále na Svobodné vysílači vystupují členové ANS v pořadech:
Středa – debaty je třeba (moderátor P. Hlávka, hosté: K. Hais, J. Tichý, V. Vítová).
Pořady Petra Václava (V. Vítová).
Slobodný vysielač - ANS začala spolupracovat pravidelně (K. Hais, J. Tichý, V. Vítová)
TV Barrandov - byla jsem doposud dvakrát pozvána do TV Barrandov do pořadu Jaromír
Soukup Live, jehož se jako hosté zúčastňují vlastenečtí politici a novináři. Projektu se za ANS
zúčastnili také J. Franz a K. Hais.
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Staré webové stránky ANS
Tyto stránky slouží jako archiv ANS a zdroj programového zázemí. Od roku 2015 je spravuji,
financuji a udržuji.
Nové webové stránky ANS
Vřelý dík patří Ing. Drobnému za jejich správu a finanční zajištění a za výbornou, operativní a
zodpovědnou spolupráci.
FB stránky ANS
Tyto stránky od roku 2016 denně aktivně provozuji, zodpovídám dotazy a komunikuji na nich
s příznivci a sympatizanty. K dnešnímu datu má stránka 1 185 sledujících a dosah 20 000 osob.
Webové stránky Severočeské pravdy a pravidelný měsíčník Severočeská pravda
Vřelý dík patří panu Miroslavu Starému, který z vlastních prostředků vše financuje, rozesílá a
především vše sám tvoří a logisticky zajišťuje (včetně tiskárny, rozvozu atd.) – a to nejen
v Severočeském kraji. Severočeská pravda je jakýmsi tiskovým orgánem ANS, který slouží
jako pravidelná tisková platforma ANS a má nadčasový obsah, takže se jedná o jediný a
reprezentativní měsíčník ANS, se kterým lze pracovat v rámci celé ČR.
Celkově lze říci, že mediální možnosti pro prezentaci ANS se podařilo během uplynulého
čtvrt roku zásadním a stabilním způsobem rozšířit. Je to především z důvodu
institucionalizace ANS a kvůli kandidatuře ANS v senátních volbách.

3. Členská základna a budování struktury ANS

V červnu, kdy se strana Občané 2011 změnila na ANS, jsme začínali s 21 členy. V současné
době má ANS 25 členů. Existuje 5 KK ANS – Praha, Střední Čechy, Plzeň, Liberec a Olomouc.
Na ANS se ve stále větší míře obrací sympatizanti a potenciální noví členové. Je nutné, aby se
těmto lidem aktivně věnovalo vedení odpovídajících krajských klubů, což se zatím ne všude a
vždy děje.
V této souvislosti bych ráda stručně zmínila dva zásadní konflikty, které v uplynulém období
proběhly v rámci vedení ANS, a to na téma nových stanov a dále na téma - některými členy
požadované - změny programu. Někteří členové ANS měli pocit, že když nebudeme mít nové
stanovy a změněný program, tak se nám nepodaří rozšířit členskou základnu ani získat
sponzorské dary. Osobně tento názor nesdílím.
K oběma problematikám vznikly pracovní skupiny. Výsledkem práce pracovní skupiny ke
stanovám je návrh nových stanov, o kterém budeme hlasovat. Práce na aktualizaci programu
ANS pokračují.
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V této souvislosti jsem zaznamenala záměr dvou členů ANS obrátit se se stížností na moje
údajné porušování stanov ve funkci předsedkyně ANS na správní soud. Tito členové by se však
nejprve měli obrátit na Rozhodčí výbor a ne na orgán mimo hnutí ANS. Pokud tak nehodlají
učinit, pak nelze takový záměr hodnotit jinak, než jako snahu o poškození hnutí a příslušní
aktéři by měli být z hnutí vyloučeni.
Osobně jsem velmi rozčarována z jednání některých kolegů během uplynulého období a z jejich
permanentní kritiky mojí práce, a proto navrhuji, aby na funkci předsedy ANS kandidoval
Ing. Jaroslav Tichý, stávající místopředseda ANS, a také Ing. Ivan Kratochvíl, stávající
předseda KK ANS Střední Čechy.
Dále překládám návrhy na kandidáty, kteří budou voleni již do předsednictva ANS podle
nových stanov – jak předpokládám. Dle jejich dosavadní činnosti je u nich záruka, že povedou
ANS odpovědně a konstruktivně. Je také žádoucí, aby byly ve vedení zastoupeny krajské kluby.
1. místopředseda ANS
JUDr. Karel Hais – dlouhodobě spolupracoval s ANS ještě před její institucionalizací. Svojí
konkrétní právnickou činností pomohl mnoha lidem. Je schopen mediálně velmi dobře působit
a má vysokou odbornou a politickou erudici.
Místopředseda pro ekonomiku
Ing. Jaroslav Drobný / Střední Čechy – je tvůrce webu ANS. O jeho kvalitách jsem hovořila
výše.
Místopředseda pro odborné komise
Miroslav Starý / Liberec - stávající předseda KK ANS Liberec. Velmi oceňuji vstřícný a
konstruktivní způsob práce celého KK ANS Liberec. Srdečně děkuji panu Miroslavu Starému
za to, co všechno udělal pro ANS na stránkách jím tvořeného webu Severočeská pravda a
především v jím vydávaném měsíčníku. Vážím si jeho mnohaleté praktické zkušenosti s
politickým hnutím a jeho cenných rad. Zorganizoval v Liberci také dva velmi důležité semináře
k sudetoněmecké otázce, což nikdo jiný neučinil.
Místopředseda pro organizaci
Petr Kania / Praha – je velmi politicky aktivní na sociálních sítích a v mnoha FB skupinách.
Má bohaté zkušenosti s prací s lidmi v rámci všech sociálních vrstev.
Předseda Rozhodčí komise
Jiří Franz / Plzeň – stávající předseda KK ANS Plzeň. Dlouholetý člen původních Občanů
2011. Oceňuji osobní angažovanost pana Franze v neformální propagaci ANS
v podnikatelských kruzích a jeho cenné mediální kontakty.
Předseda Dozorčí komise
Ing. Miloš Horák / Olomouc – stávající předseda KK ANS Olomouc
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