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Úvodník
Vážené čtenářky / Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou (či na monitor) první číslo Moravských novin, jejichž ambicí
je vás vždy v době konání Zemského sněmu politické strany Moravané informovat o
aktuálním dění ve straně i politickém dění na Moravě. Důvodem jejich existence je
rovněž fakt, že jako člen Evropské svobodné aliance máme povinnost takovéto
periodikum vydávat, což je jistě pochopitelné. Moravské noviny nemají ambici
konkurovat či se vymezovat
vůči spřátelenému Hlasu
Moravy, který přešel pod
Moravský kulatý stůl, jenž
sdružuje jednotlivé
promoravské spolky a i naše
strana je jeho členem.
Věřím, že se tímto krokem
Moravané nejen přibližují
informačním platformám
moderních politických stran
a hnutí, ale zároveň se
budeme aktivně podílet na
obsahu periodika, které
jednou bude informovat o
obnově moravské
samosprávy.
Ondřej Hýsek, předseda
politické strany Moravané
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Představujeme … politická strana Moravané
Politická strana Moravané (založena 1994) je stranou
demokratického a tolerantního zemského patriotismu;
má ambici hájit zájmy především těch občanů státu ČR a
EU, kteří se hlásí k programu moravské zemské
samosprávy, pozitivnímu moravskému zemskému
vlastenectví a moravské národnosti. Zároveň jsme přesvědčeni, že naše cíle a
prostředky k jejich dosažení jsou výhodné pro všechny obyvatele České republiky i
Evropy. Strana Moravané navazuje na aktivity Hnutí za samosprávnou demokracii –
Společnosti pro Moravu a Slezsko a dalších promoravských subjektů. Je členem
Evropské svobodné aliance (sdružující zástupce historických zemí a nestátních
národů z celé Evropy) a Moravského kulatého stolu (sdružujícího promoravské
organizace v ČR).
Politická strana Moravané usiluje o obnovení zákonodárného sněmu a vlády
s působností v hranicích Moravskoslezské země protiprávně zrušené
komunistickým režimem od roku 1949.
Předsedou strany je Ondřej Hýsek, v jehož gesci je zahraniční komise,
místopředsedou Ondřej Mlejnek předsedající komisi propagační. Členy
předsednictva jsou Edita Procházková (finanční komise), Bohuslav Klíma
(vnitrostranická komise), Jiří Pernes (programová komise) a Roman Zahradníček
(bez portfeje). Čestný předseda strany Pavel Dohnal předsedá komisi revizní a
smírčí.

Právě se děje
Předsednictvo politické strany Moravané schválilo nový vizuální styl strany, který
pro nás vytvořil doc. Eliška. Od zářijového sněmu je naprostou nutností jednotné
užívání tohoto nového vizuálního stylu politické strany Moravané, abychom byli
voliči snáze rozpoznatelní a jednotní. Profesionální manuál je k dispozici.
V současnosti probíhají jednání o spolupráci v krajských volbách (podzim 2016).
Nejdále jsou jednání v Jihomoravském kraji, kandidovat však budeme ve všech
krajích na Moravě. Už nyní je doba pro vytváření krajských programů, hledání
kvalitních kandidátů, shánění peněz.
V sobotu 12. září nás čeká zemský sněm strany v Prostějově. Probereme aktuální
situaci ve straně, témata spjatá s propagací a přípravu na volby. Po sněmu se
zúčastníme Hanáckých dní.
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V sobotu 3. října pořádá Moravská národní obec tradiční Den za Moravu v Brně.
Podpořme akci spřízněného spolku naší účastí!
V těchto dnech připravujeme k tisku propagační leták naší strany, jeho smyslem je
agitovat zájemce pro vstup do strany či spolupráci s námi – a především: získávat
voliče! Tento leták budou mít k dispozici členové strany, kteří ho budou dále
distribuovat. Za účelem získávání sponzorů vzniká také reprezentativní manuál pro
fundraising.

Rozhovor … Ondřej Hýsek, předseda politické strany Moravané
Při cyrilometodějském svátku vyvěsilo přes
tisíc radnic moravské vlajky. Považujete to
za projev přihlášení k moravské identitě?

Naše strana má kořeny v roce 1994,
hlásíme se k Hnutí za samosprávnou
demokracii - Společnosti pro Moravu a
Slezsko (HSD-SMS), které bylo velice
úspěšné na začátku devadesátých let.
S rozpadem Československa ale
bohužel ztratilo své pozice a moravské
subjekty se pak rozdělily a rozpadaly
se. Tento proces se ale nyní obrátil,
podařilo se nám nyní všechny

Co jiného by mělo být projevem
moravské identity, než to, že více než
polovina radnic na Moravě vyvěšuje
moravskou zemskou vlajku. Považuji
to za obrovský úspěch Moravské
národní obce; kdyby nám před pěti,
šesti lety někdo řekl, že k tomu dojde,
asi bychom tomu nevěřili. Jsme rádi, že
se lidé a obce na Moravě vracejí ke
svým tradičním hodnotám a že
chápou, že jednou z nich je právě
Moravská země, která přišla o svůj
právní status, když jí jej v roce 1948
odňali komunisté.
Jste předsedou strany Moravané. V jaké
stavu je nyní tento politický subjekt?
Proběhla u nás generační obměna a na
jaře bylo zvoleno nové vedení, v němž
jsou nyní převážně třicátníci. Máme
také spoustu podporovatelů, desítky
zastupitelů v obcích a myslím, že
máme šanci uspět příští rok
v krajských volbách.
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relevantní moravské subjekty sjednotit
a jsme jedinou skutečnou moravskou
stranou, která je zároveň členem
Evropské svobodné aliance, jež hájí
zájmy nestátních zemí v Evropském
parlamentu.

Co vám jako zastáncům Moravy na
současné situaci nejvíce vadí?
Naprosto nesouhlasíme s tím, že se
všechna důležitá i méně důležitá
rozhodnutí dělají jen v pražském
centru, centralismus v České republice
považujeme za extrémní a škodlivý. I o
dopravních stavbách na jižní Moravě a
jejich financování se rozhoduje v Praze,
to je naprosto chybné. Byť v centru
působí politici původem z Moravy,
podlehli tomuto centralismu a velmi
dobře se s ním sžili. To, že jsou sídla
všech stran v Praze, je nenormální,
takový stav nebyl ani za RakouskaUherska, ani za první republiky.

Co bylo podle vás v minulosti důvodem
k propadu moravských politických stran?
Důvodů je více a svou roli sehrálo i to,
že jsme v roce 1991 přišli o
charismatického lídra, kterým byl
docent Boleslav Bárta. Dalším
důvodem byla nejednotnost, každý
chtěl být generálem a lidé se
nedokázali shodnout na tom, co je
podstatné, což vždy bylo obnovení
moravské zemské samosprávy. Dalším
důvodem propadu je, že moravské
strany nedokázaly uchopit i jiná
témata než obnovení samosprávy,
které se možná stalo poněkud
nepopulárním při rozpadu
československé federace. Někteří lidé
tehdy mylně předpokládali, že
Moravané usilují o něco podobného
jako Slováci, ale to nebylo pravdou.
Moravské subjekty v době velkých
ekonomických změn také nedokázaly
uchopit téma hospodářské
transformace.

Tito politici zájmy Moravy nehájí a
Morava o svých věcech nerozhoduje.
Lžou nám, že je tady samospráva a
přitom rozdělili republiku do čtrnácti
krajů, které ve skutečnosti žádnou
skutečnou samosprávu nevykonávají.
Když srovnáme rozpočty České
republiky a krajů, vidíme třeba, že
Jihomoravský kraj má půl procenta
v porovnání s celostátním rozpočtem.
To je výrazný deficit demokracie, nelze
přece mít samosprávu bez vlastních
peněz. Inspirací by mohlo být
Rakousko, Německo nebo Švýcarsko,
kde je centrum moci omezeno tím, že
tam paralelně fungují spolkové země,
které mají své vlády a parlamenty a
daleko více se podílejí na moci i na
rozpočtu. Naším cílem je scelit tento
stát rozbitý do drahých čtrnácti krajů
tak, aby vznikly tři nebo čtyři spolkové
země, které budou mít pravomoci
rozhodovat o svých financích. Pokud
nám nějaký politik říká, že to myslí

Kde v rámci pravo-levého vnímání politiky
stojí strana Moravané?
Je otázkou, zda je toto dělení v 21.
století ještě relevantní. Považujeme se
za středovou stranu a vymezujeme se
jak vůči levému, tak pravému extrému.
Myslím, že konkrétní řešení se nedají
jednoznačně pravicově nebo levicově
vymezit.
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s Moravou dobře a myslí si, že z Prahy
dohlédne na problémy Brna,
Olomouce či moravských dědin, velmi
se mýlí.

nedodrželi je, voliči by jim to tedy měli
spočítat a volit stranu Moravané.
Působíte jako středoškolský učitel.
Přemýšlíte i o tom, jak s moravským
programem oslovit mladou generaci?
Mladí tíhnou spíš ke kosmopolitnímu
pojetí světa…

Jak podle vás fungují kraje?
Určitě není náhodou, že tyto kraje,
které byly v roce 1997 narychlo
ustaveny s platností od roku 2000,
velmi kopírují kraje, které zde zřídil
totalitní režim v roce 1949. Komunisté
se netajili obavami, že by samosprávné
historické země Morava a Slezsko
mohly vytvořit konkurenční mocenská
centra, a proto je nutné je rozbít.
Udělali to, aby se jim lépe vládlo. Po
roce 1989 parlament nejprve prohlásil,
že by se to mělo napravit a zdálo se, že
k obnově zemí dojde, nakonec se ale
polici dokázali shodnout, že bude lepší
obnovit systém krajů, které nebudou
konkurovat pražskému mocenskému
centru. Ty kraje dnes nerespektují
historické hranice a nemají ani silnou
samosprávu, jejich kompetence jsou
velmi omezené a jde spíše jen o průtok
a přerozdělování našich peněz
z pražského centra.

Myslím, že se vztah k Moravě
nevylučuje s kosmopolitním
přístupem, i Morava je evropskou
zemí. Snažím se třeba v rámci hodin
dějepisu připomínat významné
události a osobnosti moravské historie,
která se odlišuje od té české. Je zde
spousta období, kdy odlišnosti byly
výrazné. Je smutné, že se dnes často
třeba v zeměpisu děti nutí biflovat
údaje o krajích, ale když mají ukázat
na mapě země, z nichž se skládá stát
Česká republika, nechápou, o co jde.
Jak byste stručně definoval moravskou
identitu?
Myslím, že Moravanem je ten, kdo se
jím cítí být, kdo má rád tuto zemi a je
ochoten pro ni něco udělat. Není to
otázka nacionalistická nebo etnická, ale
jde spíše o zemský patriotismus, který
Moravě velmi pomohl v minulosti a
v 17. století ji například přivedl
k nejvyššímu stupni samosprávy, kdy
sem lidé přicházeli, protože zde byly
největší náboženské a ekonomické
svobody. Moravanství má své hodnoty
také v křesťanských kořenech,
v zemském patriotismu – v lásce
k vlasti, jejím obyvatelům, historii,
kulturním hodnotám.

To ale zavedeným stranám vyhovuje. Jak
získáte dostatečnou podporu pro změnu?
Heslo „rozděl a panuj“ jistě stranám
vyhovuje, proto je důležité, aby si
v první řadě voliči dobře rozmysleli,
komu dají hlas, aby si uvědomili, kdo
hájí pražský centralismus a kdo jejich
zájmy, když chtějí žít doma a netouží
se stěhovat za kariérou do Prahy.
Sliby, že centralismus nebude tak silný,
strany dávaly od devadesátých let a

(rozhovor byl poskytnut zpravodajskému portálu parlamentnilisty.cz)
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Zpráva AFP: Katalánsko se připravuje na klíčové hlasování o své
budoucnosti v rámci Španělska
Volby konané 27. září mají zásadní význam pro strany, které jsou pro nezávislost a
které ztrácejí podporu od té doby, co Katalánsko uspořádalo v listopadu 2014
symbolické referendum o nezávislosti.
Katalánské politické strany se
připravují na to, aby využily klíčové
regionální volby jako plebiscit o
odtržení od Španělska.

Pokud vyhrají volby, jejich cílem je
prosadit 18měsíční harmonogram pro
odtržení regionu s téměř 8 miliony
obyvatel, který představuje jednu
pětinu španělského hospodářského
přínosu a zahrnuje druhé největší
španělské město, Barcelonu.

Průzkumy ukazují, že poprvé od roku
2011 je podpora pro setrvání
Katalánska v rámci Španělska vyšší
než podpora pro nezávislost.

Separatisté jsou optimističtí

V červenci 2015 se strany usilující o
nezávislost Katalánska oprostily od
svých ideologických rozdílů a
vytvořily velkou koalici pro volby.

Vítězstvím je pro katalánského
prezidenta Artura Mase získání
většiny v katalánském 135místném
regionálním parlamentu, nikoli získání
50 procent hlasů.

Koalice pod názvem "Junts pel Si"
("Spolu pro ano") sdružuje skupiny
vládnoucí konzervativní strany CDC,
levicové strany ERC a občanských
organizací, které uspořádaly v
nedávných letech masivní
demonstrace za nezávislost.

Podle zprávy zveřejněné ve čtvrtek v
konzervativním deníku La RAZON se
odhaduje, že platforma pro nezávislost
by mohla získat 36 procent hlasů, čímž
by dostala 57 poslaneckých míst v
parlamentu - což by bylo hodně pod
většinou 68 mandátů.

Koaliční seznam kandidátů má v čele
Raula Romevu, bývalého poslance
Evropského parlamentu politické
skupiny komunistů a zelených, a
zahrnuje zpěváky, ekonomy, 95letého
kněze, Pepa Guardiolu, trenéra
Bayernu Mnichova, a další populární
veřejné osobnosti.

Separatisté však uvádějí, že jejich
vlastní interní průzkumy ukazují, že
jsou blízko získání většiny.
Pokud se jim podaří získat většinu,
mohlo by to vyvolat největší krizi mezi
tímto regionem a Madridem od
návratu Španělska k demokracii po
smrti dlouholetého diktátora Francisca
Franca.

"Dáváme se dohromady, protože
potřebujeme vybudovat nový stát,"
prohlásil Romeva ve středu.

Na rozdíl od skotského referenda o
nezávislosti, které bylo uznáno
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Londýnem a jehož výsledkem bylo
hlasování zůstat ve Spojeném
království, odmítl konzervativní
premiér Mariano Rajoy umožnit
plebiscit v Katalánsku s odůvodněním,
že plebiscit v Katalánsku by byl
protiústavní.

podobně jak to činí vedoucí lídr hlavní
opoziční socialistické strany, který
navrhuje ústavní změnu transformující
Španělsko ve federální stát tak, aby to
umožnilo řešení konfliktu mezi
Katalánskem a Madridem.
Hlavní hrozbou pro separatisty však
nejsou tradiční strany, ale dvě nové
síly: extrémně levicová proti úsporná
strana Podemos a anti-nacionalistická
strana pravého středu Ciudadanos.

Klíčem je účast voličů
Strany, které jsou proti nezávislosti,
odmítají akceptovat regionální volby
jako plebiscit o nezávislosti, ale usilují
o zajištění vysoké volební účasti svých
podpůrců, které jsou méně politicky
aktivní, než je tomu v případě
katalánských nacionalistů.

Podle průzkumu Razonu by strana
Ciudadanos, vedená 35letým
barcelonským právníkem Albertem
Riverou, získala 25 míst v regionálním
parlamentu, čímž by se stala druhou
největší politickou silou po platformě
pro nezávislost.

Na poslední chvíli vyměnila Lidová
strana Rajoye, která je v průzkumech
mínění v Katalánsku v pozadí, svého
vrcholného kandidáta za Xaviera
Garciu-Albiola, kontroverzního
bývalého starostu Badalony, třetího
největšího města regionu, jehož
poznámky o imigrantech byly
odsouzeny jako "xenofobní"
občanskými skupinami.

Podemos se bude účastnit voleb v
koalici s dalšími levicovými silami pod
názvem "Katalánsko, my to dokážeme"
a bude opakovat strategii, která jí
umožnila ovládnout barcelonskou
radnici v místních květnových volbách
a odvolat z úřadu starosty kandidáta
Mase.

"V sázce je velmi mnoho," řekl GarciaAlbiol, který by měl podle předpovědí
získat 12 sedadel.

(Překlad: Jiří Pelka, Zahraniční komise
strany Moravané)

Rajoy má v úmyslu navštívit několik
akcí v rámci předvolební kampaně,

Rozhovor … doc. Jiří Pernes, historik
Podle Jiřího Pernese je fakt, že Evropa Řekům stále ustupuje, jen projevem
evropské slabosti, ani přílišná vstřícnost vůči uprchlíkům tady není na místě a to,
že lidé brání svůj domov a svá práva, neznamená, že se vzdávají humanity či
křesťanské identity. A Moravskému hnutí za větší autonomii by podle Pernese
mohly pomoci podobně zaměřené aktivity v Baskicku anebo Skotsku.
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stran, kteří přiznali, že cítí moravsky,
že by chtěli obnovu zemského zřízení,
ale že je to neuskutečnitelné, protože
mají členskou základnu i v Čechách,
kde jsou kraje jen pro funkce politiků a
to že je nepřekonatelnou překážkou.

Jste členem strany Moravané. Jsou podle
vás moravské vlajky nedávno vyvěšované
na řadě radnic obecným příznakem
rostoucího moravského povědomí?
Myslím, že tomu tak opravdu je. Nejde
totiž jen o desítky nebo stovky míst,
kde byly moravské vlajky vyvěšeny. V
letošním roce víme bezpečně o 1118
obcích a mnohde je dokonce vyvěšují
představitelé stran, které s naší stranou
Moravané nemají žádné spojení a které
jsou proti samosprávné Moravě.
Moravskou vlajku vyvěsilo i město
Brno a Jihomoravský kraj. Nepochybně
jde o vědomí jakési moravské
sounáležitosti. V této souvislosti bych
jen zmínil, že české sdělovací
prostředky celou akci ignorovaly a ani
se o ní nezmínily.

Které ze zavedených stran by podle vás
připadaly do budoucna v úvahu jako
partneři Moravanů?
Jako pravicově smýšlející člověk jsem
měl na mysli třeba ODS, ale když jsem
s tímto návrhem vystoupil, vyvolalo to
v části členské základny naší strany
vlnu nevole. Mnozí kolegové
poukazovali na kontroverzní
skutečnosti v minulosti této strany,
které pro ně jsou důležitější než fakt,
že v současné době v jejím čele stojí
poctivý a vzdělaný člověk. V zásadě
jsme však připraveni spolupracovat s
každou demokratickou stranou, která
je schopna uznat, že Morava nejsou
Čechy, že Olomouc, Brno, stejně jako
Dačice či Svitavy neleží v Čechách.
Nejbližší nám jsou strany a seskupení
regionální, já bych upřednostnil např.
STAN.

A není to tak, že vám politici zavedených
stran berou vaše hlavní téma?
To si nemyslím, i když já osobně bych
byl mnohem raději, kdyby zde
existovala standardní politická strana s
celostátní působností, pro niž by
obnova zemského zřízení a zavedení
zemské samosprávy byly jen jedním z
cílů, jichž chce dosáhnout. Pokládal
bych to za mnohem lepší, než je
existence strany, pro niž je zemská
samospráva prioritou a to ostatní jen
podružné. Ale myslím si, že to u nás
zatím nehrozí. Nezbytnou podmínkou
rehabilitace zemského zřízení je totiž
zrušení krajského zřízení a to
parlamentní strany nikdy nepřipustí,
protože by jejich představitelé přišli o
své pašalíky. Vedl jsem rozhovory s
představiteli některých parlamentních

Má moravské emancipační hnutí, jak je
chápe strana Moravané, obdobu jinde v
současné Evropě?
Samozřejmě, nejsme osamocení.
Existuje dokonce Evropská svobodná
aliance, v níž jsou zastoupeny další
nestátní národy, resp. regiony, které
usilují o samosprávu či autonomii. Je
to například polské hnutí za autonomii
Slezska, baskické organizace, Skotsko,
o větší autonomii usilují některé
regiony ve Francii, např. Korsika atd.
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Morava není výjimkou, jen se snad
odlišujeme tím, že naše hnutí je slabší
než třeba ve Španělsku či Skotsku.

xenofob, rasista či náboženský
nesnášenlivec.
Aktuálně je tématem Řecko a to, za jakých
podmínek zůstane v eurozóně. Zřejmě
dostane další půjčky…

Mohou příklady z jiných oblastí pomoci
Moravě?
Referendum ve Skotsku a Katalánsku
u nás mělo velký ohlas, lidé se začali
více zajímat o emancipaci regionu a
zaznamenali jsme větší míru podpory.

To – podle mého názoru – není v
pořádku. Data, která občas proniknou
na veřejnost, například o výši
průměrných řeckých platů nebo
důchodů, o tom, kolik důchodů
Řekové pobírají, o přebujelé
administrativě v Řecku, o výkonu
řeckého hospodářství atd. ukazují, že
tam lidé žili a žijí nad poměry z cizích
peněz. To by mělo skončit. To, že ze
sebe Řekové dělají oběti západního
vydírání, je naprostý nesmysl. A fakt,
že jim Evropa stále ustupuje, je jen
projevem evropské slabosti; politické
pohnutky se nadřazují ekonomickým
skutečnostem a reálnému uvažování.
Jestli se bude takovým křiklounům
ustupovat, bude to podle mne
začátkem konce unie jako celku.

Současná Evropa se potýká s problémy, na
které ještě nedávno nikdo nepomyslel. Má
stále koncept unie budoucnost?
Je to pravda a myslím, že je to
normální. Každý růst, každý vývoj je
provázen novými problémy a
otázkami, které je třeba řešit. Je dobře,
že Evropa je jednotná, je to správná
myšlenka, jejíž závažnost zřetelně
vyniká právě dnes, v době, kdy roste
ohrožení malých národů ze strany
Ruska a také ohrožení evropské
civilizace přílivem imigrantů z Afriky
a muslimských zemí, který zcela jistě
není spontánní, ale je kýmsi v pozadí
organizován. Samozřejmě i Evropská
unie má své slabiny. Především je
vidím ve velkých kompetencích
nevolených úředníků v Bruselu, kteří o
všem rozhodují, snaží se diktovat
vládám členských zemí EU a omezovat
jejich svrchovanost. A stejně velké
nebezpečí vidím v tzv. politické
korektnosti, která začíná v Evropě
diktovat pravidla chování a
předepisuje, co se smí říci nahlas a
napsat do novin a co už ne. A každý,
kdo má jiný názor, než povoluje tato
„korektnost“, je cejchován jako

Je podle vás myslitelné, aby Evropskou
unii některé země třeba opustily a zůstalo
jen její jádro?
Dovedu si to představit. Podle mne k
tomu bude muset nutně dojít, aby se z
Evropské unie stal funkční nástroj
světové politiky. Není možné, aby
ekonomicky silné státy dlouhodobě
dotovaly ty nevýkonné, to prostě
nebude fungovat. Pokud Řecko ve
svém chytráctví uspěje, bude to ve
Španělsku či jiných zemích inspirovat
podobná hnutí jako je Syriza a dřív
nebo později dojde k obranným
krokům Německa nebo Francie.
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Myslím však, že slabé články
odpadnou a unie bude ještě
životaschopnější.

1. světovou válkou je na místě. Také
tehdy žila Evropa již dlouho v míru,
jen málokdo si připouštěl, že by to
mohlo být jinak, i tehdy se životní
úroveň lidí zlepšovala.

Jaké místo by v takové Evropě měla mít
Česká republika?

Ale – na rozdíl ode dneška – tehdy
byla Evropa rozdělena: Trojspolek stál
proti Trojdohodě, Německo bylo
ochotno využít jakéhokoli prostředku
k tomu, aby se prosadilo jako prvořadá
velmoc, Velká Británie a Francie zase
byly připraveny využít všech
prostředků, aby mu ve světovládě
zabránily. To, naštěstí, dnes nehrozí a
Evropa je schopna postupovat
jednotně. Dnes jsou tady jiné problémy
a spíš se prosazují tlaky, které působí
na stmelování Evropy. To si ale
neprotiřečí s problémy, o kterých jsme
mluvili. Nebezpečí z Ruska a zejména
hrozba masové imigrace jsou tak silné,
že v Evropě bude vítězit tendence
směřující k integraci a k odstranění
druhořadých vnitřních konfliktů.

Česká republika, Pobaltí a Polsko mají
v evropské struktuře své místo. A také
každý, kdo je schopen a ochoten
dodržovat všemi schválená pravidla
má nárok být členem takového spolku.
Pokud dojde k odchodu zemí, jako je
Řecko, dojde samozřejmě i ke změně
ve fungování řady věcí v unii a to by
mohlo mít pozitivní dopad na její
budoucí existenci.
Jakou roli hraje v této „partii“ Rusko, které
vždy do Evropy promítalo své zájmy?
V Rusku a jeho snaze o obnovu
mocenské pozice v Evropě vidím jeden
z hlavních důvodů, proč by Evropská
unie měla dál existovat. Jenom ve
vzájemném spojenectví máme šanci se
jako světadíl ruskému tlaku ubránit. A
nelze věčně spoléhat jen na záruky
Ameriky. NATO je nesmírně
užitečným nástrojem a USA jsou jeho
pilířem. Ale evropské země by měly
daleko víc spoléhat samy na sebe.
Existence Ruska jako nebezpečného
faktoru je pro Evropu motivem pro
společné fungování.

Podle některých názorů stojíme před
jakousi Sofiinou volbou – buď trvat na
ideálech humanity a podrobit se vlně
imigrace nebo se jich vzdát a bránit se za
cenu jejich ztráty a tím i křesťanské
identity…
Ale to se přece nevylučuje! To, že
člověk brání svůj domov a svá práva,
neznamená, že se vzdává humanity či
křesťanské identity. Proti mečům
nemůžete bojovat košťaty, a když vám
někdo chce zabrat vlast, musíte mu v
tom zabránit! Dnes jde o boj o přežití,
tady musí zvítězit pud sebezáchovy.
Situace je na pohled vážná, ale jsem

Je Evropa nyní v nejlepším stavu v
dějinách jak se často připomíná? Přelom
19. a 20. století také není hodnocen úplně
špatně…
Je nesporné, že většině obyvatel
našeho světadílu se žije tak dobře, jako
ještě nikdy. Srovnání s obdobím před
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optimistou, myslím, že nejde o nic
tragického. Islámská invaze se vším, co
obnáší, už tady v minulosti byla.

nimi je. K takovému řešení je ještě
příležitost, musely by se ovšem
nastavit takové mechanismy, jaké třeba
určila australská vláda.

Už v roce 1526 porazili mohamedánští
Turci křesťanskou armádu v bitvě u
Moháče a o tři roky později dokonce
oblehli Vídeň. A v roce 1683 se to
opakovalo, a přesto jsme nakonec
zvítězili a Evropa je přese všechno
kontinentem křesťanským. Islámské
hrozbě se dá čelit, ale je třeba
odpovědět na otázku, co opravdu
chceme: zda chceme být předpolím
Afriky nebo si zachovat evropskou
civilizaci. Bránění svého domova a boj
o svá práva není v protikladu s
humanitními ideály.

Představitelé Brna deklarují vstřícný
postoj k přijímání uprchlíků. Jak to
vnímáte?
S tím nesouhlasím, i když je jasné, že
lidem v nouzi je třeba pomáhat. Město
Brno (ostatně jako celá České
republika) ale nedokáže vyřešit ani
romskou otázku, když jdete na Cejl či
na Bratislavskou, ocitnete se v ghettu.
A teď by tady měla vznikat další
taková ghetta. Nechtěl bych, aby to
tady vypadalo jako třeba v Bruselu,
kde jsem měl v některých čtvrtích
pocit, že jsem v Maroku a ne v Belgii.
Naše politická strana je v této otázce
rozdělena a někteří členové vedení
tvrdí, že přiliv imigrantů bude
obohacením nás všech. Já si to
nemyslím, respektive obohacením
může být, dokud ti lidé budou tvořit
malou skupinu, ochotnou se
integrovat. V momentě, kdy začnou
převládat, je to špatné a jsem proti
tomu.

Jaké podle vás bude soužití s lidmi jiného
původu, kterému tak jako tak bude Evropa
vystavena?
Záleží na tom, kolik jich bude. Pokud
půjde o omezený počet imigrantů, je
skutečně možné, že obohatí naše
životy tak, jako to ve 20. a 30. letech
udělali Rusové a Ukrajinci, kteří utíkali
před bolševiky nebo Vietnamci, kteří
se u nás usazují od 70. let minulého
století. Ale pokud jejich množství
dosáhne určitého kritického bodu,
bude to soužití bolestné a konfliktní,
bude to boj. Protože v případě
muslimů nejde o uprchlíky, ale
bojovníky za jejich víru a za jejich
způsob života a naše životní normy
odmítají a nezřídka nenávidí. V
momentě kdy nás převálcují svou
natalitou, žádné soužití už nebude.
Pokud bude zachována rozumná míra
a čas pro integraci, možné soužití s

Je tzv. Islámský stát opravdu historickým
fenoménem nebo jde jen o další z mnoha
extrémistických organizací oblasti Blízkého
východu?
Podle mého názoru je to jen o něco
úspěšnější verze teroristických
islámských skupin jako Al Káida nebo
Hammás, které chtějí spojit islám s
politikou. Myslím, že se jim
stanovených cílů nepodaří dosáhnout.
Jednak proto, že sám islám je rozdělen
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a šíité a sunnité se mezi sebou vraždí
stejně krvavě jako vraždí lidi jiného
vyznání než muslimy. Jednak proto, že
si vytkli větší cíle, než na jaké mají.
Myslím, že média kolem aktivit tzv.
islámského státu dělají větší poprask,
než jak vážné to nebezpečí je. Na
druhou stranu je rozmach tohoto
fenoménu důsledkem západní
politiky.

Pokud jde o nápravu, myslím, že má
pravdu Roman Joch, který v Lidových
novinách napsal, že jistým řešením by
bylo to, co nazval „rekolonizací
Afriky“, tedy ve spolupráci s místními
elitami vytvořit např. na území Libyi
státní celek, který by ekonomicky i
politicky fungoval, zadržoval
imigranty a řešil další problémy.
Evropa by mu s tím pomáhala
ekonomicky, politicky i vojensky.
Určitě by to vyšlo laciněji, než to
vytloukání klínu klínem, k němuž teď
západní politikové sahají. K tomu ale
musí být politická vůle. Určitě není
řešením, když se USA nyní stahují
odevšad, kde předtím vojensky
intervenovaly a tváří se, že se jich další
vývoj už netýká. IS by se dal poměrně
snadno vojensky porazit, ale chybí k
tomu vůle. Je otázkou, kam až se to
nechá dojít, ale opakuji, že řešení je v
našich rukou.

Především toho, jak se Evropa a USA
staví k sekulárním režimům v
některých arabských státech, zejména
v Sýrii, v jehož prezidentovi vidí větší
nebezpečí než v samotném
teroristickém Islámském státu, a v
minulosti také v Iráku a v Libyi.
Rozvrátili fungující struktury,
odstranili místní vládce a neměli
připraveno žádné náhradní řešení. A
toho využili náboženští fanatikové,
kteří se chopili moci, jež ležela na ulici.
A Američané ani Francouzi teď nemají
odvahu ani chuť napravit to, co
necitlivě pokazili.

(Přepis rozhovoru Jiřího Pernese pro Parlamentní listy. Originální článek najdete na
stránkách Parlamentních listů)

Historické okénko … Před 610 lety byl v Králově Poli pohřben
moravský markrabě Prokop Lucemburský
Byl jednou jeden král a měl tři syny. V našem případě nejde o pohádku, ale o historii,
panovníkem je markrabě, i pro nás bude nejzajímavější syn nejmladší a dojde i na princeznu.
aquilejského patriarchu Jana Soběslava
Bratru císaře Karla IV., moravskému
a Prokopa, který se v Brně narodil asi
markraběti Janu Jindřichu
roku 1358 – jednalo se o významnou,
(obviněnému první manželkou
neprávem pozapomenutou osobnost
Markétou Pyskatou z impotence),
moravské i evropské politiky pozdního
povila jeho druhá žena Markéta
Opavská pozdějšího císaře Jošta,
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středověku, navíc úzce spjatou s
Královým Polem.

kde se markrabě věnoval psaní poezie.
Jošt se přičinil jak o bratrovo uvěznění,
tak i propuštění.

Prokop Lucemburský vyrůstal na
brněnském panovnickém dvoře, kde se
mu dostalo humanistického vzdělání,
pobýval na hradech Špilberku, Veveří i
v Králově Poli. Po smrti otce v roce
1375 získal titul moravského
markraběte, bojovný kondotiér Prokop
však válčil se svým bratrem Joštem,
který zdědil většinu majetku a stal se
hlavním zeměpánem.

Prokop zůstal starým mládencem, byť
ho chtěl Jošt oženit s dcerou hraběte ze
Sundgau a Václav IV. s princeznou
Janou, dcerou aragonského krále Jana
I. Na rozdíl od svých bratří měl Prokop
potomka, nemanželského syna Jiřího,
který se stal mnichem v Monte
Cassinu; šlo o posledního potomka
lucemburského rodu.

Dočasné smíření obou bratrů vedlo ke
zvýšení jejich evropské prestiže –
podíleli se na dynastickém úsilí o zisk
Polska a Uher a finančně podporovali
své bratrance, Václava IV. i Zikmunda
Lucemburského. S ním se roku 1385
vydali na tažení za uherskou korunou
a na oplátku získali dnešní západní
Slovensko, které pak vyměnili za
Branibory.

Prokop, jemuž dlouhé věznění
podlomilo zdraví, se v předtuše smrti
uchýlil do kartuziánského kláštera
v Králově Poli, k jehož založení dal
třicet let před tím svému otci souhlas a
kde také strávil poslední týdny svého
života. Prokop Lucemburský,
markrabě moravský, zemřel 24. září
1405 v Králově Poli. Kartuziáni jej
charakterizovali takto: „Kníže jak
vzhledem a krásou těla, tak velkými
znalostmi nejlepších věd, jasným duchem a
nadáním i schopnostmi a též i válečným
uměním nejpovolanější.“

Mladší moravský markrabě Prokop,
později jako zemský hejtman
nejvlivnější osobnost na dvoře českého
krále Václava IV., se opět dostal do
sporu se svým bratrem Joštem,
braniborským a moravským
markrabětem, na jehož straně stál
uherský král Zikmund. V roce 1393 se
rozhořela druhá válka mezi Joštem a
Prokopem, jemuž se podařilo zmocnit
Znojma a který podnikl válečnou
výpravu do Uher; Prokop se měl stát
slezským vévodou. V roce 1402 však
Zikmund zajal českého krále Václava
IV. i moravského markraběte Prokopa,
kterého upřímně nenáviděl a tři roky
věznil v Prešpurku (dnešní Bratislavě),

Prokopův bratr Jošt se stal jediným
pánem Moravy a brzy i pánem Evropy
– římským králem; pohřben je u sv.
Tomáše. Jeho bratranci Václav IV. a
Zikmund se do dějin zapsali hlavně
v souvislosti s husitstvím.
Před čtyřiceti lety byla
v královopolském kostele Nejsvětější
Trojice uprostřed presbytáře v chóru
otců nalezena vyloupená hrobka
s dřevěnou rakví a kostrou asi
padesátiletého muže o výšce 183 cm,
trpícího artrózou. Shodné
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antropologické znaky nesl i Jošt
Moravský. Nalezené ostatky byly
přisouzeny markraběti Prokopovi,
vloženy do olověné tumby, jejímž
autorem je sochař Otmar Oliva, a 21.
12. 1988 znovu slavnostně pohřbeny,
tentokrát v Andělské kapli. Hrobka je
přikryta mramorovou deskou s
bronzovým nápisem Prokop

Lucemburský, moravský markrabě, 1358 –
1405. Po Prokopovi jsmě měli v
Králově Poli pojménovánu i ulici
(Prokopgasse), dříve Klášterní, která
dnes nese jméno Fr. Hrubého.
Ondřej Hýsek, předseda politické
strany Moravané

Obrázek: Markrabě
Jošt slibuje do sv. Jiří
příštího roku splatit
dluh 500 kop
markraběti Prokopovi.
Jedná se o vůbec
nejstarší česky
(moravsky) psanou
panovnickou listinu;
byla vydána v Brně
13. března 1389.

Recenze na závěr … Springerová, P.: Analýza vývoje a činnosti
moravistických politických subjektů v letech 1989-2005, Brno 2010, 205
stran + přílohy
informace v textu považuji spíše za
zavádějící, upozorním na několik
postřehů z publikace, které se nám sice
nemusí líbit, měli bychom se však
z nich poučit.

Vždy je dobré vědět, jak se nás vidí
zvenčí. Proto jsem si se zájmem přečetl
publikaci politoložky z Hradce
Králové, kterou opravdu nemůžeme
podezírat ze sympatií k našemu hnutí.
Ač sám sebe nepovažuji za moravistu
(moravistika by se však po vzoru
bohemistiky měla na univerzitách určitě
vyučovat), ale Moravana, některé

Autorka v práci analyzuje vzestup a
pád moravského hnutí po roce 1989.
HSD-SMS s koncepcí umírněného
zemského patriotismu považuje za
14

nestandardní subjekt zrozený
z revoluční euforie, který přitáhl voliče
vnímající mnohaletou diskriminaci
Moravy komunistickým režimem a
toužící po fiskálním federalismu.
Kromě Boleslava Bárty však hnutí
nenabízelo další integrující osobnosti,
nedokázalo spolupracovat s jinými
politickými subjekty, bylo
nedůvěryhodné (údajná spolupráce
některých členů s StB, bývalí
funkcionáři KSČ), rozštěpilo se a
činitelé nedokázali překonat osobní
spory. Hnutí nedokázalo uchopit
žádné jiné centristické téma (kromě
moravského vlastenectví) a bylo
vytlačeno KDU-ČSL. Voliče zajímaly
více ekonomické problémy než ty
státoprávní, postupně se tak oslabilo i
pnutí mezi pražským centrem a
Moravou.

k čemuž však nedochází kvůli slabé
členské základně a nekvalitním
kandidátkám. Autorka straně dává
šanci, pokud se v obecních a krajských
volbách zaměří na zemský
patriotismus a vzdá se teritoriálních či
státoprávních požadavků. Stranu
Moravané pak označuje za „finální
pokus vzmachu moravské orlice“.
Byť se mi tato kniha nemusí líbit, jsem
rád, že se námi někdo zabývá, a
považuji za užitečné, že z pohledu
politoložky královéhradecké
univerzity se naše snažení může jevit
právě takto. Byl bych rád, kdyby
strana Moravané navázala na úspěchy
HSD-SMS a regionalistických stran
v Evropě, k čemuž se pokusím i nadále
přispívat.
Ondřej Hýsek, Moravané

Dřímalovu Moravskou národní stranu
hodnotí autorka jako nevýrazný
subjekt, který myšlenkami typu uznání
moravského národa, obnovení trestu
smrti či zpřísnění interrupcí nedokázal
nikdy oslovit voliče. Proto stranu
označuje za marginální, radikální,
nacionalistickou, populistickou a
srovnává ji se Sládkovými
Republikány – to strana potvrzovala
spoluprací s nimi a aktivitami
v Moravskoslezském sněmu. Program
spolkového uspořádání pak zněl
v době dělení federace iracionálně až
extrémně.
Autorka dále upozorňuje, že etnickoregionální strany typu sjednocených
Moravanů by mohly mít úspěch ve
volbách komunálních a regionálních,
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