Zpráva předsedkyně, 6. Celostátní shromáždění členů ANS 3. 7. 2021.
Vzhledem k blížícím se volbám a kvůli řádnému fungování ANS svolalo předsednictvo na
základě žádosti pěti krajských klubů - Praha, SČ, JČ, Vysočina a Liberec - Celostátní
shromáždění členů na sobotu dne 3. 7. 2021.
Důvodem svolání Celostátního shromáždění ANS je nutnost dovolby místopředsedů ANS.
Dosavadní místopředsedové, kteří byli zvoleni na posledním Celostátním shromáždění
ANS - Karel Hais a Vladimír Prinke - budou ve volbách do PS PČR v roce 2021 na
kandidátní listině konkurenční KSČM, tedy jiné politické strany, než na jaké kandiduje
ANS jako celek. Než došlo k jeho zatčení - měl za KSČM kandidovat i třetí místopředseda
ANS Ivan Kratochvíl. Tuto kandidaturu si místopředsedové ANS sjednali osobně. KSČM
s ANS neuzavřela dohodu o spolupráci. ANS však uzavřela dohodu o spolupráci s Národní
demokracií a další hodlá uzavřít i s dalším politickým hnutím.
Součástí této zprávy je Stanovisko k pomluvám V. Kapala a I. Kratochvíla na Svobodném
rádiu, dne 28. 6. 2021 – viz příloha.
Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodů navrhuje předsednictvo ANS a předsedové
pěti krajských klubů ANS, aby byli zvoleni za místopředsedy tito kandidáti:
1.Místopředseda: Mgr. Marek Adam
Místopředseda – volební manažer: Václav Kupilík
Místopředsedkyně pro organizaci: Jitka Entlichová

V Praze dne 26. 6. 2021

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.
předsedkyně ANS

PŘÍLOHA
Stanovisko ANS k pomluvám V. Kapala na SR – rozhovor s Ivanem Kratochvílem dne
29. 6. 2021 v 19:00 hod.
ZDE: https://svobodne-radio.cz/2021-06-29-studio-beta-ivan-kratochvil-je-opet-u-nas/

1) Členové ANS se dne 28. 6. 2021 dozvěděli, že byl z vězení propuštěn Ivan Kratochvíl,
protože byl avizován jeho rozhovor na Svobodném rádiu. Jelikož byl pan Kratochvíl
propuštěn, podepsala ANS darovací smlouvu se spolkem ZEM – DOM, IČ 06827039,
který dle článku II., bod 6 g, „pomáhá lidem v tísni“.
Dar v celkové výši 45 000 Kč je určen z 50 % Ing. Ivanu Kratochvílovi a z 50 %
Přemyslu Ivanovi Hadravovi. ANS podala Žádost o propuštění a ukončení vyšetřování
jmenovaných, spojenou s návrhem na přijetí společenské záruky na Policii ČR. Dary
byly příznivci ANS zaslány na účet ANS a vždy u nich bylo napsáno DAR –
OBHAJOBA (viz transparentní účet ANS pro dary).

Peníze, které přišly k datu 28. 6. 2021 na transparentní účet pod názvem DAR –
OBHAJOBA, činí celkově 43 600 Kč a byly postupně převáděny z transparentního účtu
ANS na provozní účet ANS, ze kterého pak byly zaslány spolku ZEM – DOM. Podle
zákona o hospodaření politických stran a hnutí musí každá politická strana činit kroky
tímto daným způsobem - při konkrétním vyúčtování se totiž vychází vždy z provozního
účtu.
Vyhlášení finanční sbírky na I. Kratochvíla a ostatních ve vysílání Svobodného vysílače
dne 22. 4. 2021: 33 minuta vysílání - vyhlášení K. Haisem, 1 h 12 minuta - dotaz
posluchačky - odpověď K. Haise "obhajoba".
https://aliancenarodnichsil.cz/svobodny-vysilac-cs-22-4-2021/#more-10836
2) Volba předsedkyně PhDr. Vladimíry Vítové, Ph.D., proběhla na celostátním
shromáždění ANS dne 9. 11. 2018 v Praze. Přítomen byl i Ing. Ivan Kratochvíl, kterého
V. Vítová navrhla na předsedu, stejně jako Ing. Jaroslava Tichého, ale oba kandidaturu
z obav z neúspěchu své volby odmítli. Zápis je na stránkách ANS ZDE:
https://aliancenarodnichsil.cz/vyrocni-zpravy-a-zapisy/
3) Předsednictvo ANS včetně předsedů krajských klubů ANS (Střední Čechy, Jižní Čechy,
Vysočina a Liberec – v čele ostatních krajských klubů jsou kandidáti ANS pověření
řízením, a proto nemají hlasovací právo, neboť jsou pouze kandidáty ANS – viz Stanovy
čl. 9) se dne 23. 6. 2021 usnesli, že 1. místopředseda Karel Hais a místopředseda
Vladimír Prinke mají dočasně - po dobu předvolební kampaně – pozastavené své funkce
v předsednictvu a po dobu této kampaně se dočasně stanou čestnými místopředsedy. To
se týká i funkce místopředsedy Ivana Kratochvíla, která byla dočasně pozastavena,
protože navíc nemohl dlouhodobě pracovat v předsednictvu kvůli svému zatčení.
Všichni tři byli jmenováni do funkce čestných místopředsedů. K tomuto usnesení bylo
přistoupeno proto, aby ze strany místopředsedů nedošlo k naplnění některého z bodů
článků 11 až 14. Stanov ANS a nehrozilo jim ukončení členství.
Karel Hais (narozen 1952) a Vladimír Prinke (narozen 1938) byli delegováni Aliancí
národních sil na kandidátní listiny KSČM.
Důvodem tohoto rozhodnutí předsednictva ANS a předsedů krajských klubů ANS byla
skutečnost, že všichni tři místopředsedové ANS (K. Hais, V. Prinke, a I. Kratochvíl) si
osobně sjednali kandidaturu ve volbách do PS PČR v roce 2021 na kandidátní listině
konkurenční KSČM, tedy jiné politické strany, než na jaké kandiduje ANS jako celek.
Navíc tuto kandidaturu si místopředsedové ANS sjednali pouze osobně. KSČM s ANS
neuzavřela dohodu o spolupráci. ANS však uzavřela dohodu o spolupráci s Národní
demokracií a další hodlá uzavřít i s dalším politickým hnutím – a to jako rovný s
rovným.
Důvodem návrhu pozastavení aktivního působení ve funkcích místopředsedů je snaha
předejít diskreditaci jejich stranické cti. Budou tak v roli kandidátů, které deleguje ANS,
aniž tím sama ANS ztratí svoji politickou tvář a ideovou integritu.

4) Co se týče tzv. „výměny“ krajských předsedů, o kterých hovořil I. Kratochvíl, tak došlo
k tomu, že kandidátka ANS, která byla pověřena řízením Krajského klubu ANS Zlín,
nemohla naplnit požadavek Stanov ANS, čl. 9 – tedy předložit čestné prohlášení o
bezúhonnosti, že nebyla odsouzena za trestný čin a není proti ní vedeno trestní stíhání,
a proto sama z ANS odešla. Řízením tohoto krajského klubu byla pověřena její
kolegyně.
5) Ivan Kratochvíl samozřejmě zná pravoslavného kněze Přemysla Ivana Hadravu – jedna
ze stovek fotografií, na nich jsou vedle sebe je například zde:

V Praze dne 29. 6. 2021

Předsednictvo ANS

PŘÍLOHA – citace ze společenské záruky
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
VĚC: Žádost o propuštění a ukončení vyšetřování jmenovaných, spojená
s návrhem na přijetí společenské záruky.
Na základě § 71a ve spojení s § 73 odst. 1 písm. b) trestního řádu dáváme žádost
o propuštění obviněných návrh na přijetí písemného slibu a společenské záruky, jako
náhrady vazebního způsobu vedení trestního stíhání obviněných:
•
•

Ivana Kratochvíla
Přemysla Ivana Hadravy

Dáváme společenskou záruku, že výše uvedení obvinění povedou řádný život, zejména
že se nedopustí trestné činnosti, na vyzvání se dostaví k soudu, státnímu zástupci
nebo policejnímu orgánu, vždy předem oznámí vzdálení se z místa pobytu a že splní
povinnosti a dodrží omezení, která se mu uloží.
V Praze dne 22. 4. 2021

S úctou

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

