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Úvodník
Vážení členové a příznivci strany Moravané,
toto číslo Moravských novin bychom chtěli věnovat památce docenta Boleslava Bárty,
jednoho z největších Moravanů, kterému se počátkem 90. let minulého století málem
podařilo obnovit moravskou samosprávu. K této příležitosti byl také do Brna svolán zemský sněm strany Moravané, na který bude navazovat pietní akt u hrobu Bohuslava Bárty
na ústředním hřbitově. O osobnosti Boleslava Bárty je psáno na jiném místě Moravských
novin, proto bych se rád věnoval také dalším aktuálním tématům.
Díky masivní kampani, do které se zapojila strana Moravané, konečně odvolal ministr
kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) nekompetentního ředitele Moravského zemského muzea Martina Reissnera. Muzeum povede do vypsání konkurzu na nového ředitele současný náměstek Jiří Mitáček. Doufáme, že z konkurzu vyjde skutečně schopný ředitel, který
se zasadí o to, aby Moravské zemské muzeum začalo opět dělat čest svému jménu.
V poslední době se naší straně podařilo poměrně dobře zviditelnit v rámci kampaně
proti překládání názvu Česká republika do angličtiny jako Czechia. Zástupci strany Moravané vystupovali v televizi, poskytovali rozhovory do novin a vrcholem byla demonstrace proti Czechii a za samosprávu Moravy uspořádaná v sobotu 23. dubna na Náměstí
Svobody v Brně. Této demonstrace se zúčastnilo asi 200 lidí, kteří měli také možnost
podepsat petici proti Czechii a samosprávu Moravy. V médiích se objevilo velké množství
zpráv a díky nim se snad větší množství lidí dovědělo o naší činnosti. Prohlášení strany
Moravané proti názvu Czechia si na facebooku prohlédlo celých 160 000 uživatelů, což
je dosavadní rekord naší facebookové stránky, který asi nebude hned tak překonán. Nicméně o měsíc později již po Czechii ani pes neštěkne. Vláda bez přílišné medializace
na svém jednání používání názvu Czechia přes odpor většiny obyvatel České republiky
(nejen Moravanů) schválila a my si budeme muset najít jiné téma, pokud budeme chtít
opět zaujmout.
A zaujmout média bude třeba, protože se blíží krajské volby. Myslím, že se jedná o typ
voleb, který by měl straně našeho typu nejvíce sedět. Pokud neuspějeme v krajských
volbách v moravských krajích, kde máme největší podporu, tak kde už potom? Prosím
proto všechny členy strany Moravané, aby se v následujících čtyřech měsících zapojili
s maximálním úsilím do volební kampaně. Může to být formou distribuce letáků a plakátů, ale zejména v rámci kontaktní kampaně uspořádáním setkání
s voliči ve vaší obci a vašem okresním městě u našeho petičního nebo volebního stánku. Možností, jak pomoct, je samozřejmě
více a s nabídkou pomoci se můžete obrátit na předsednictvo
strany. Za jakoukoliv pomoc budeme vděční.

Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané
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Slovo předsedy
Milé Moravanky, milí Moravané,
připomínáme si čtvrtstoletí od odchodu největšího Moravana druhé poloviny 20. století,
doc. Boleslava Bárty. Jsem si jist, že by chtěl, abychom na jeho navázali aktivní prací pro
resuscitaci naší země, v budoucnu opět samosprávné Moravy. Proto dal každému z vás
na červen a září domácí úkoly, jež nemůžete nesplnit: Kandidujte ve volbách, přivádějte
kvalitní kandidáty, shánějte peníze na kampaň, vylepujte a roznášejte volební materiály,
buďte u petičního či volebního stánku, účastněte se stranických a moravských akcí, pracujte pro Moravu!

Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané

Nesouhlasíme s přejmenováním státu na Čechii
V minulých dnech schválila vláda ČR návrh ministra zahraničí L. Zaorálka na násilné prosazení pojmu „Czechia“ u OSN jako oﬁciálního jednoslovného pojmenování státu Česká
republika v zahraničí. Strana Moravané s tímto postupem a názvem důrazně nesouhlasí,
a to z těchto důvodů:
• politici o tak důležitém symbolu, jako je název státu, mají nechat rozhodnout po dlouhé a všem názorům otevřené diskuzi občany v referendu; navíc tento bod neměli
ve svých volebních programech, na jejichž základě byli do svých funkcí zvoleni. Ministr Zaorálek a ostatní ústavní činitelé tedy konají bez demokratického mandátu
od občanů ČR.
• pojem „Czechia“, tj. Čechie (něm. Böhmerland), je v souvislosti s názvem státu ahistorickým produktem sociálního inženýrství a pozdního českého šovinistického nacionalismu, evokuje pouze Čechy, nerespektuje ostatní země našeho státu, tj. Moravu
a část Slezska. Jedná se o další z uniﬁkačních útoků pražského centra na identitu
Moravanů a Slezanů. Cílem je označovat vše u nás za české, nic za moravské a slezské, a to i v angličtině. Jedná se o bezprecedentní útok na identitu Moravanů
a Slezanů a jako takový je protiústavní.
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• samo pojmenování státu „Česká republika“ není vzhledem k Moravě a Slezsku ideální, jistě by bylo vhodnější např. Českomoravská republika (popř. alespoň České
země), ale rozhodně je vhodnější než hovorové a médii (pod politickým tlakem) uměle
prosazené Česko/Czechia.
• v platné Ústavě státu ČR se v prvním řádku preambule píše „ My, občané České
republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ – kde však jsou tyto komunisty protiprávně zrušené a do nesmyslných čtrnácti krajů rozbité země? Současný stav a hra
na krajskou samosprávu jsou dokonáním zločinu komunistického totalitního
režimu, který byl československým parlamentem na začátku 90. let odsouzen.
• návrh poslance K. Schwarzenberga pojmenovat tento stát Bohemia, tj. Čechy, zavání
českým nacionalistickým separatismem, tj. snahou odtrhnout Čechy od sousední
Moravy a Slezska, nebo neznalostí, že kromě Čech je ČR složena i z Moravy
a části Slezska.
• nepovažujeme za nutné mít jednoslovný název státu (podobně jako ve Velké Británii,
na Novém Zélandu, USA apod.); jako vhodnější alternativu však můžeme v angličtině
nabídnout Czechlands (podobně Nederlands), Czechomoravia (podobně Czechoslovakia) apod.
• proprium „Česko“, které vzniklo ze staršího tvaru „Češsko“, odvozeného od adjektiva
češský, je ve významu Čechy doložen v 18. století. Česko, Čechy i Čech mají stejný
slovní základ „česk“, tj. nezahrnují moravské a slezské reálie a vedou k nacionalistickému a chybnému označovaní i všeho moravského a slezského jako české. Přitom
k české národnosti se v ČR i přes mediálně-politickou masáž hlásí pouze 64 % občanů
– k moravské národnosti se i přes glajchšaltování všeho moravského v roce
2011 přihlásilo přes 600 tis. občanů ČR.
• Česko není pouze zkratkou názvu České republiky (kde je údajně vše české); název
Česká (socialistická) republika vznikl zcela nedemokraticky k 1. 1. 1969, z rozhodnutí
tehdejšího Ústředního výboru Komunistické strany Československa, jedná se o relikt komunistické totality; historické České království (Bohemia) se rozkládalo pouze
na území Čech.
• pokud někdo používá pojem Česko hovorově, považujeme to za nepříliš vhodné, ale
nikomu náš názor nenutíme. Snahy o oﬁciální legalizaci pojmenování našeho státu názvem Česko bude ale vždy odmítat, stejně jako odmítáme ČR jako národní stát Čechů,
nikoliv jako občanský stát svých obyvatel včetně Moravanů a Slezanů.
• v ČR je nepojmenovaný, ale enormní tlak vytlačit ze státních symbolů vše, co
připomíná Moravu a Slezsko: zároveň se snahou o čechizaci ČR pomocí pojmenování státu se plíživě přestává užívat velký státní znak zahrnující moravskou a slezskou
orlici (na školní vysvědčení by se jistě vešel) a uměle se prosazuje používání pouze
malého znaku s českým lvem, který je ovšem symbolem pouze Čech. Rovněž v hymně se zpívá „Země česká“, čímž Josef Kajetán Tyl myslel pouze Čechy – nikdy by jej
nenapadlo užít tohoto pojmenování i pro Moravu a Slezsko. ČR převzala československou vlajku, která nezohledňuje moravské (zlatá/žlutá a červená) a slezské (zlatá
a černá) zemské barvy.
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• místo nedůstojné ne-diskuze o názvu státu vyzýváme k otevření diskuze o přetvoření extrémně centralizované ČR se čtrnácti vadnými kraji na spolkový stát,
v němž kromě Čech naleznou své důstojné zastoupení i Morava a Slezsko.

Ondřej Hýsek
předseda politické strany Moravané

Zprávy z propagační komise
Propagační komise předsednictva strany Moravané začala vzhledem k blížícímu se termínu
krajských voleb opět pracovat. Kromě předsedy a místopředsedy strany se zasedání
komise pravidelně účastní také graﬁk Jaroslav Stohl, správce webu Kamil Albrecht a další
členové strany Zdeněk Zbožínek a Vojtěch Procházka. Kromě pravidelných kratších
setkání jsme v sobotu 14. května uspořádali také celodenní workshop, na kterém jsme
řešili parametry nadcházející kampaně před krajskými volbami.
Kromě plakátů, letáků a kontaktní kampaně jsme se věnovali zejména webu, facebooku a jejich propojení s kampaní v ulicích. Výsledkem je kampaň Moravané, pro náš
domov, která bude spočívat na propojení webových stránek s kampaní v ulicích. Na webu
bude umístěna mapa Moravy a Slezska, na které si bude moct každý vybrat svůj kraj.
V rámci něho budou vyznačeny jednotlivé regionální problémy, které daný kraj trápí. Návštěvníci webu budou mít navíc možnost upozornit na další problémy, které je v jejich kraji
trápí. Na tyto problémy bude potom v ulicích odkazovat nálepková kampaň, která bude nabádat zájemce, aby navštívili náš web.
Delegátům sněmu bude princip kampaně podrobně vysvětlen,
ostatním čtenářům doporučuji podívat se v brzké době na stranický web www.moravané.cz.
Jak už jsem uváděl v úvodníku, budeme určitě potřebovat vaši
pomoc, a to zejména na volebním stánku v rámci kontaktní kampaně a dále při umísťování nálepek ve vašem okolí.

Ondřej Mlejnek
předseda propagační komise
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Moravská mládež
Dne 6. ledna 2016 byl v Bošovicích založen zapsaný spolek Moravská mládež.
Z názvu ,,Moravská mládež“ je celkem jasné, jaká bude naše činnost a o co budeme
usilovat. Účelem spolku je sdružovat mladé lidi zejména ve věku 15–35 let se zájmem
o Moravu a usilovat o obnovu moravské samosprávy. Naším cílem je, aby si mladí lidé
uvědomili, kam patří. Morava je jejich pravá vlast, protože je to místo, kde se narodili.
Členové spolku budou mít možnost aktivně se zapojit do aktivit EFA Youth, mládežnické
organizace Evropské svobodné aliance. Dále budou mít možnost účastnit se akcí pořádaných politickou stranou Moravané a Moravskou národní obcí. Spolek Moravská mládež
bude též pořádat vlastní akce zaměřené zejména na moravskou historii a současnost.
Pokud Vás výše uvedené informace zaujaly, kontaktujte správce facebookových stránek
spolku: facebook.com/moravskamladez.
Vojtěch Procházka
místopředseda Moravské mládeže a člen politické strany Moravané

25 let od úmrtí docenta Boleslava Bárty
V těchto dnech si připomínáme čtvrtstoletí od odchodu jednoho z největších Moravanů, pana docenta Boleslava Bárty.
K této příležitosti byl do Brna svolán zemský sněm strany
Moravané, po kterém bude následovat pietní akt u hrobu
Boleslava Bárty na Ústředním hřbitově. K připomenutí tohoto
smutného výročí vychází také toho číslo Moravských novin.
Bylo by proto vhodné stručně připomenout tuto významnou
Doc. Boleslav Bárta
osobnost, které se málem podařilo počátkem devadesátých
(1929–1991)
let minulého století obnovit samosprávu Moravy a Slezska.
Boleslav Bárta se narodil 14. srpna 1929 v Rozhraní, moravské obci nedaleko Olešnice, jejíž katastr přiléhá k českomoravské hranici. Po správní reformě roku 1960 se Rozhraní stalo jako obec ve svitavském okrese nesmyslně součástí Východočeského kraje,
což byl možná jeden z důvodů, proč se stal Boleslav Bárta jedním z vůdců boje za obnovu
moravské samosprávy. Dětství potom prožil v Šebetově na Boskovicku, kde také navštěvoval základní školu. V roce 1940 se celá rodina přestěhovala do Brna, kde začal Boleslav
Bárta navštěvovat gymnázium, které však dokončil ve slezském Bruntále. Krátce po maturitě mu zemřel otec, takže se musel sám postarat o svoji rodinu. Univerzitní studia absolvoval na Filozoﬁcké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde studoval psychologii a jako
průvodní obor ﬁlozoﬁi. Při studiu si musel vydělávat na živobytí jako dělník v Závodech
Jana Švermy, později jako pomocná síla Psychologického ústavu FF MU. Po ukončení
studia nastoupil v roce 1952 na místo klinického psychologa ve Státní psychiatrické léčebně v Kroměříži a současně pracoval na čtvrtinový úvazek jako asistent na Masarykově
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univerzitě v Brně. V roce 1953 složil rigorózní zkoušku z psychologie a pedagogiky a byl
promován doktorem ﬁlozoﬁe.
Co se jeho odborné činnosti týká, tak byl uznávaným psychologem. Pod jeho vedením
bylo ve Státní psychiatrické léčebně v Kroměříži zřízeno roku 1953 moderní spánkové
oddělení s podmíněně reﬂexním a hypnotickým navozováním spánku. V roce 1958 založil
v Brně Dětskou psychologickou poradnu, která byla roku 1967 přejmenována na Psychologickou výchovnou kliniku. Habilitační práci dokončil Boleslav Bárta v roce 1971, ale titul
docenta mu byl z důvodu nastupující normalizace upřen a dočkal se ho až po sametové
revoluci. Kvůli svým názorům a politické angažovanosti v šedesátých letech byl v roce
1971 donucen vzdát se místa vysokoškolského učitele a roku 1973 byl dokonce odvolán
i z místa ředitele Psychologické výchovné kliniky v Brně. Nakonec musel toto pracoviště, které sám založil, zcela opustit a byla mu také zakázána veškerá publikační činnost.
Režim ho dokonce nutil, aby se vzdal autorství některých svých metod, které vytvořil pro
děti s těžkým postižením. Na jakékoliv veřejné přednášky, účast na konferencích nebo
na výjezdy do zahraničí mohl zapomenout. V této době se mu také zhoršil jeho zdravotní
stav. Bárta trpěl těžkou ischemickou chorobou srdeční a prodělal tři infarkty. Při jednom
z nich v roce 1980 dokonce prožil klinickou smrt. V roce 1990 byl rehabilitován a oﬁciálně
mu byl přidělen titul docenta.
Boleslav Bárta se již od mládí zajímal o veřejné dění a vedle nástupu komunismu ho
osobně zasáhlo také protiprávní zrušení Země moravskoslezské k 1. lednu 1949 a rozdělení Československa do nesmyslných krajů, které ani nerespektovaly hranice Moravy. Již
v roce 1968 se jako jeden z čelních představitelů Společnosti pro Moravu a Slezsko snažil
o obnovu samosprávy Moravy a Slezska v rámci Československa. Tyto snahy však utnula
okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy a následný vznik dvojfederace. Česká socialistická republika zůstala rozdělena na kraje podle správní reformy z roku 1960, které stále
nerespektovaly moravské hranice. Na jakoukoliv formu autonomie mohla Morava zapomenout. V období normalizace byl poté Boleslav Bárta režimem pronásledován. Teprve
až sametová revoluce v roce 1989 umožnila pokračování boje za samosprávu Moravy
a Slezska v ještě větší intenzitě a v čele tohoto boje stanul právě Boleslav Bárta.
K obnovení Společnosti pro Moravu a Slezko (která ale nebyla v roce 1968 vlastně
ani úředně zaregistrována) došlo 5. ledna 1990 otevřením jejího sekretariátu na Měnínské ulici v Brně. Během krátké doby došlo k aktivizaci tisíců obyvatel Moravy a Slezska,
kteří volali po obnově samosprávné Moravskoslezské země. Sám Boleslav Bárta patřil
k zastáncům přeměny Československa na trojfederaci. V dubnu 1990 vzniklo na ustanovující schůzi v Kroměříži Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu
a Slezsko. K registraci politického hnutí bylo v té době třeba 10 000 podpisů. Přípravnému výboru se však v krátké době podařilo shromáždit přes 47 000 platných podpisů
a další stále přicházely. V prvních svobodných volbách dosáhlo HSD-SMS nečekaného
úspěchu. Hnutí získalo ve Federálním shromáždění 16 poslanců v každé ze sněmoven
(Sněmovna lidu a Sněmovna národů) a v České národní radě dokonce 22 poslanců. Největšího úspěchu (10,3 %) bylo dosaženo právě ve volbách do České národní rady, ačkoliv
HSD-SMS kandidovalo pouze v krajích Jihomoravském, Severomoravském, Jihočeském
a Východočeském. Na Moravě a ve Slezsku získalo hnutí čtvrtinu všech hlasů a v ně-
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kterých okresech dokonce porazilo i jinak dominující Občanské fórum. Boleslav Bárta
zasedl jako poslanec do Sněmovny lidu za Jihomoravský kraj. Již v létě s dalšími poslanci
navrhl v rámci projednávání novely Československé ústavy změnu názvu České republiky
na Českomoravskou republiku a změnu České národní rady na Českomoravskou národní
radu, což měl být předstupeň vzniku trojdílné Československé spolkové republiky. Návrh však i přes předchozí souhlasná vyjádření vrcholných představitelů Občanského fóra
a Křesťanskodemokratické unie nebyl přijat. Na podzim roku 1990 procházelo HSD-SMS
první vlnou vnitřních rozporů, které byly ale podněcovány zvnějšku. Poslanec Občanského fóra Stanislav Devátý označil Bártu za agenta Státní bezpečnosti, proti čemuž se ihned
ohradili jeho nejbližší spolupracovníci, kteří poukazovali na skutečnost, že byl naopak
v době normalizace Státní bezpečností perzekvován. Tři poslanci, kteří se poté obrátili
proti svému předsedovi, byli 27. října 1990 zbaveni práva vystupovat jménem HSD-SMS.
Poté následoval úspěch HSD-SMS v komunálních volbách. Požadovaná obnova moravské samosprávy však byla stále v nedohlednu. Následoval proto odchod hnutí z vládní
koalice. Koncem března 1991 však došlo v poslaneckém klubu v rozkolu, který vyústil až
v jeho rozpad na dvě poloviny. Boleslav Bárta si uvědomoval, že ochota vládních politiků
vyhovět moravským požadavkům se zmenšuje. Začal proto organizovat kulaté stoly, kde
zasedali moravští politici napříč politickým spektrem. Tito zástupci se dohodli, že budou
v Praze požadovat obnovu moravské samosprávy bez ohledu na politickou příslušnost.
Podporováni byli masovými demonstracemi v moravských městech, které vyvrcholily
29. dubna 1991 průvodem Moravanů Prahou. Bártovi se poté podařilo získat také podporu slovenských politických stran kromě komunistů a Verejnosti proti násiliu. V květnu
1991 volební preference HSD-SMS poprvé na Moravě a ve Slezsku překonaly preference
Občanského fóra.
Velké naděje byly proto kladeny do setkání zástupců politických stran s předsednictvy
České a Slovenské národní rady v Budimericích u Pezinku, které se uskutečnilo 31. května 1990. Na tomto setkání Boleslava Bártu po jeho příspěvku, ve kterém se věnoval zejména výsledku sčítání lidu, kde se k moravské národnosti přihlásilo 1,3 milionu obyvatel,
stihl těžký srdeční záchvat, na jehož následky na místě zemřel. Zda se na tom více podílel
stres a vysoké zatížení posledních měsíců jeho života, kdy byl neustále nespravedlivě
obviňován, nebo nepochopení některých politiků, zejména z Čech a Slovenska, pro jeho
spravedlivý boj za práva Moravy a Slezska, nebo snad jeho aktuální rozrušení způsobené
náladou na setkání a zasedacím pořádkem, kde byli do jeho blízkosti snad i záměrně posazeni jeho hlavní odpůrci, to se již nedovíme. Stejně tak není jasné, nakolik k jeho úmrtí
přispěla také pozdě poskytnutá zdravotnická pomoc. V televizním vysílání oznámil jeho
smrt tehdejší prezident Václav Havel. Na poslední rozloučení, které se konalo 9. června
1991 v Janáčkově divadle, dorazilo tisíce lidí. Poslankyně Gerta Mazalová položila na jeho
rakev mučednickou trnovou korunu. Moravské hnutí bohužel po odchodu Boleslava Bárty za něho nedokázalo dodnes najít adekvátní náhradu.
Podle dostupných pramenů sestavil Ondřej Mlejnek
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K výročí Boleslava Bárty, a nejen k němu
Pětadvacáté výročí skonu Boleslava Bárty nám připomíná to, jakou nefér hru česká věrchuška s Boleslavem Bártou a obecně s Moravou a Slezskem hrála a hraje, to, jak se
u nás, hlavně když jde o Moravu a Slezsko, měří dvojím metrem, a to, kam jsme za toho
čtvrt století dospěli.
Je příznačné, že Boleslavu Bártovi, který byl po roce 1989 jako politik zablokován
a jako člověk uštván nepodloženými obviněními ze spolupráce s StB, komunistický režim
znemožnil učit na vysoké škole, pracovat v Psychologické výchovné klinice, kterou sám
vybudoval, a jezdit na zahraniční univerzity a konference, zatímco Václav Klaus polistopadový ministr ﬁnancí a vůdce ODS, jejíž politikové jako Jan Ruml či Stanislav Devátý osočili
Boleslava Bártu ze spolupráce s StB, v dobách před rokem 1989 pracoval na privilegované pozici ve Státní bance Československé a mohl studovat v USA na Cornell University.
Je příznačné, že ti samí politikové, co se po roce 1989 tak holedbali svým antikomunismem, odmítli anulovat komunisty provedenou destrukci samosprávy Moravy a Slezska
a naopak ji sami zopakovali.
Dnes politikové té samé
ODS létají na dovolené soukromým letadlem spolumajitele ﬁnanční skupiny Penta,
jejímž manažerem je někdejší
velitel StB generál Lorenc –
ten samý generál Lorenc, který kdysi schválil vyslání všech
budoucích spolumajitelů této
ﬁnanční skupiny na elitní sovětskou školu MGIMO.
Dnes je ministrem ﬁnancí
člověk, který mohl před rokem 1989 studovat v Ženevě
a který za komunistů pracoval
na privilegované pozici v zahraničním obchodě.
Staří Římané měli kdysi přísloví: Co je povoleno Jovovi,
není povoleno volovi.
Všichni jsme si rovní. Ale
někteří jsou si rovnější.
Marek Pavka
člen programové komise
strany Moravané
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Zemské zřízení! A proč vlastně?
Nedávno jsem slyšela jednoho Pražáka, snad to byl politolog, možná odborník, který
vystudoval nějaký obor společenských věd. Nadšeně vysvětloval, jak je to v Německu
úžasné. Že tam není jedno vědecké centrum jako u nás, ale že je tam center a středisek
vzdělanosti v různých městech mnohem více a jak je to obohacující, když se v takovém
prostředí diskutuje a tříbí se názory.
Ale bohužel, často titíž lidé, kteří vidí na vlastní oči výhody zemského (spolkového)
uspořádání země u sousedů, jsou ve vlastním státě, v České republice, ostře proti. Líbí se
jim, když v cizině vidí jak rovnoměrně vzkvétá celý stát. Ale u nás doma, kde máme tytéž
státoprávní tradice a tytéž vynikající zkušenosti s tradičním zemským uspořádáním, jsou
ve vleku emotivních vyjádření vycházejících z oﬁciální politiky, která je postkomunisticky
tvrdě centralistická.
Ta se neštítí, aby uchovala a případně ještě posílila svou moc, uchylovat k silně emotivním, nepravdivým, pejorativním vyjádřením na adresu moravských patriotů. Od lživého,
cíleně využívaného a po rozpadu Československa hrajícího na velmi citlivou strunu, že
„Moravané chtějí ‘dělit‘ republiku !“ (A sami ji přitom rozsekali na 14 krajů !), až po nálepkování moravských patriotů „nacionalisty“ (neváhají přitom použít něčeho mnohem
nebezpečnějšího, než je nacionalismus – národovectví, a to českého šovinismu), používáním pejorativně myšleného a pejorativně podávaného označování moravských patriotů
za „Moravisty“ atd.
Toto vše, jako emotivní útok na naše podvědomí silně zasáhlo mnoho i velmi rozumově
založených lidí jak v Čechách, tak i na Moravě. Emotivní stránka lidské mysli je mnohem
silnější, než jsme ochotni si vůbec připustit a zpravidla lehce vítězí nad rozumem, protože
emotivní „zásah“ se do logiky myšlení usadí jako „axiom“, který se nezpochybňuje, ale
kterému se naopak musí logika přizpůsobit.
Jak jinak pochopit to, co se u nás ve věci státoprávního uspořádání děje? Je faktem,
že krajské zřízení je velmi drahé a uzákoněním zemského zřízení bychom ušetřili několik
miliard korun každoročně! Změna by sice něco stála, ale návratnost by byla poměrně
krátká a výhody, nejen ty ﬁnanční, trvalé!
Další výhodou je rovnoměrný hospodářský rozvoj celého území státu. Vždyť při současném rozdělování daní menší města a obce jen živoří! Každá uměle vytvářená nerovnováha
se může časem stát nebezpečnou!
Stále a donekonečna se u nás téměř od Listopadu mluví o korupci. Honba za korupčníky začíná být až směšná. Zatěžuje policii a je často zneužívána k vyřizování účtů mezi
rivaly jak v politice tak v ekonomice. Kořenem zla je silně korupční prostředí!
Pokud neexistují zemské celky, tak jako je tomu v Rakousku či Německu a jak tomu
bylo do doby historicky nedávné i u nás, které dostávají zákonem dané poměrně vysoké
procento ﬁnancí z daní, se kterými mohou samostatně hospodařit, a stejně tak města
a obce, tak je to zlé. Je to zlé v tom, že nárokových ﬁnančních prostředků, jako je tomu
u našeho krajského zřízení, je málo. Ale prostředků rozdělovaných centrem je naopak vysoké procento. A to je právě ta živná půda udržující u nás trvale velmi silné korupční prostředí, které ale většině v našem mocenském centru – Praze – vyhovuje. Vždyť ti, pusou
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největší bojovníci proti korupci, právě toto korupční prostředí drží ze všech sil při životě.
Na akce „Máme čisté ruce“ a další, které následovaly, u nás snad nevěří už ani malé děti.
Ale to není jediné zlo, které krajský systém, kde se obrovské prostředky „rozdělují“
a „přidělují“ z centra (nejsou nárokové), způsobuje. Brání politikům na kterékoli úrovni,
aby se mohli zasazovat o spravedlnost a nápravu. Křiví charakter a zvyšuje šance těch
politiků, kteří jsou vůči mocenskému centru, ať už jsou to pražské sekretariáty celostátních stran, nebo jiné centrální složky moci, více servilní než ostatní. Jak se potom můžeme
divit, že na Moravě vše vázne? Že se vše protahuje a nejsou na nic peníze? Že se hledá
a poukazuje i ze sousedních „českých“ krajů jak to udělat, aby to nešlo (viz brněnské vlakové nádraží)? Když musí politik z Moravy či za Moravu kandidující zvažovat: „Zastanu se
těch, kterých bych se zastat měl, a už mě nikdy na volitelné místo na kandidátce nedají.
A dají tam jiného, kdo nebude ani tak čestný, jako já. Tak ať jsem to raději já!“
Bohumila Jandourková, MO Brno-Řečkovice

Morava v rozděleném světě, Moravané v rozbité společnosti
Trump vs. Clintonová, Hofer vs. Van der Bellen, Zeman vs. Schwarzenberg … jako by tyto
volební střety byly personiﬁkací prohlubující se propasti, která se utvořila mezi jinak si kulturně blízkými lidmi uvnitř naší civilizace (která tak čelí současně vnějším i vnitřním hrozbám zároveň), bez ohledu na konkrétní stát či zemi, v níž žijí. Toto nebezpečné štěpení
společnosti a do značné míry záměrné vytváření dvou vzájemně se nechápajících a vůči
sobě se ostře vymezujících táborů je obecně tematizováno vztahem k uprchlické problematice a aktivitám putinovského Ruska, regionálně má nejrůznější podobu – u nás se
například jedná o názor na proces evropské integrace, osud německy mluvících obyvatel
Československa, církevní restituce či inkluzívní vzdělávání. Je těžké vysledovat obecné
charakteristiky hlasatelů těch „jediných správných“ názorů z jedné či druhé strany, ještě
těžší je vysledovat z jejich vyjádření návrhy konstruktivních řešení. Selhává dělení na konzervativce či liberály, vzdělané a nevzdělané, věřící a ateisty. Jaké stanovisko můžeme
v této zdánlivě bezvýchodné a složité situaci zaujmout?
Především si myslím, že není třeba se přiklonit na jednu či druhou stranu (ty jsou stejně
proměnlivé), protože ani svět není černobílý; složité a mnohovrstevnaté problémy mají
složitá a mnohovrstevnatá řešení. Aby se naše společnost nezřítila z ovzduší frustrace
do atmosféry všeobecné nenávisti a následné tragédie občanské či světové války, je třeba propasti zasypávat, tedy hledat racionální řešení i za cenu dílčích kompromisů. Vždyť
pokud chce někdo chránit svoji rodinu před potenciální teroristickou hrozbou ze strany
islamistického teroristy a jiný chce pomoci bližnímu prchajícímu před válečnými útrapami,
jsou oba v rozporu jen zdánlivě – vždy se jedná o míru možného.
Ani Morava a Moravané nestojí stranou tohoto dění. I my jsme v některých otázkách rozděleni, ani my se často vzájemně nechápeme. Máme však oproti ostatním jednu velikou
výhodu: spojuje nás láska k naší zemi, touha překonat nespravedlivou minulost a společně přispět k budoucí existenci prosperující Moravy. Proto si sebe navzájem vážíme, proto
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za opačným názorem toho druhého nehledáme zlou vůli, ale třeba odlišnou životní zkušenost či vědomosti nabyté dlouhodobým studiem. A na tomto základě je možné společně
a s respektem k pravidlům civilizované diskuze hovořit o všech ostatních tématech, která
nás názorově dělí, a nalézat kompromisy, společné postoje a řešení problémů, jak nám
jako suverénní politické straně přísluší.

Ondřej Hýsek
předseda politické strany Moravané

Moravská Dyje promluvila
Moji milí Hornopodyjané, bdím, či sním? Co se děje? Co se stalo? Nestačím se divit! Běh
času pro mne neznamená nic. Pamatuji to, co lidé do svých nejstarších knih zapsat nemohli. V paměti mám první osadníky, kteří podél mých břehů zakládali své osady, včetně
té, která vznikla při brodu mého toku a dostala jméno Dačice. Na tu jsem věru pyšná,

Moravská Dyje na jihozápadní Moravě
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neboť jako jediná z vůle zdejšího lidu vyrostla v město. Ti lidé byli hrdí na svou zemi,
na svou Moravu. Bylo přirozeností a nepsaným zákonem, že generace na generaci přejímala po dlouhá staletí tento prostý, ale tak silný lidský cit – zemský patriotismus. Pamatuji
i všechny jejich vládce – císaře i krále.
Bdím, či sním? Já, čistokrevná Moravanka, prý protékám jižními Čechami! A mé prameny se prý nacházejí v územním útvaru zvaném Vysočina! Kam zmizela Moravská země?
Kde jsou mí hrdí Moravané? A moje pýcha, západomoravské město, které stejně jako já
mělo Moravu ve svém názvu, je z podivných důvodů městem jihočeským? Kdo za tím stojí, kdo se neštítí takového zničujícího útoku na tradice lidu tohoto kraje? Co na to dačičtí
konšelé?
Jsem moravskou řekou, odvádím tedy všechny vody svých drobných přítoků západní
Moravy, které předávám své velké sestře – řece Moravě. Nikdy mě ani v tom nejvyprahlejším snu nenapadlo, že bych odebírala vodu řekám v české kotlině. Co by tomu asi říkala
jihočeská Nežárka či Lužnice? O Vltavě ani nemluvím. Hnaly by mě společně zpět přes
hraniční kopce do povodí Moravy, přesně tam, kam patřím!
Králové, císaři a markrabata už nejsou, zbyli jejich šašci... A když se mocenskými činiteli stanou právě tito dávno nesměšní a nevtipní šašci, lhostejno jestli totalitní nebo v pláštíku demokracie, nemůže být výsledkem jejich činnosti nic jiného než nejapné šaškárny

Moravská Dyje protékající Dačicemi na jihozápadní Moravě
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a absurdity. V konečném důsledku pak státní útvar zvaný Absurdistán. To vše samozřejmě
s pomocí jejich přeochotných zástupců, tedy šašků šašků a snaživých podšašků.
Vím, mnoha generacím byla již od dětství vštěpována lež. Důsledky se musely projevit...
Občanům bylo a je sdělováno jen to, co podle názoru vládnoucích šašků lidé „potřebují“
vědět. A hned tu máte jižní Čechy na území Moravy. A Dačice? Kdo dnes ví, že v době
vzniku okresů byly vedle Znojma, Třebíče a Jihlavy nejdůležitějším administrativním centrem jihozápadní Moravy? A čím jsou dnes? A čím mají být v rámci Jihočeského kraje
v budoucnosti? To vám vládnoucí šašci i šašci šašků neprozradí a podšašci nepopíší.
Nejsem žádný veletok, jiná ani nebudu, ale mé klidné, tiché vody budou údolíčky jihozápadní a jižní Moravy plynout dál ke svému cíli.
A až na mých březích zavládne alespoň špetka rozumu, pak ochotně odplavím i tu
nadbytečnou lidskou hloupost.
Jiří Albrecht, předseda MO Dačice

Stanovisko strany Moravané k rozhodnutí o demolici
hotelu „Na Růžku“ v Telči
Strana Moravané považuje rozhodnutí krajského úřadu kraje Vysočina o povolení demolice secesního hotelu „Na Růžku“ v Telči za doklad nefunkčnosti krajské správy. Dotyčná stavba má značnou estetickou hodnotu a jde o jeden z prvních historických objektů
při vstupu do Telče, tedy do města, které je zapsáno na seznamu kulturních památek
UNESCO. Proti zničení hotelu se postavili místní památkáři a starosta, místní občané chystají petici. Zdá se však, že krajští byrokraté vědí všechno lépe než lidé v samotné Telči.
Celá záležitost má ještě jeden rozměr. Na místě hotelu má stát supermarket. Ukazuje
se, že čeští mocipáni podporují několik velkých řetězců na úkor menších prodejců. To jen
odpovídá obecným poměrům v tomto státě, který nadržuje těm silnějším na úkor slabších.
Kdo zná osudy Moravy a Slezska v tomto a v minulém století, kdo je obeznámen s chováním vládnoucích politiků vůči obyčejným občanům, ten ví, o čem je řeč.
Strana Moravané se domnívá, že hospodářství má být postaveno na malých a středních podnicích. Ty totiž, na rozdíl od velkých gigantů, nehrozí odchodem za levnější pracovní silou, nemají sídla v daňových rájích, utrácejí své zisky v tuzemsku a zánik některého z nich nemá tak destabilizující efekt jako v případě velké ﬁrmy.
Proto dlouhodobě upozorňujeme na negativní dopady expanze hypermarketů a supermarketů. Ty k nám přišly v roce 1996 a od té doby u nás byla zavřena celá třetina
celkového počtu malých prodejen a samoobsluh. Za loňský rok v ČR ubylo 275 obchodů
s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních a celkový počet malých a středních obchodů s potravinami a smíšeným zbožím tak během roku poklesl o 2 %. Hypermarkety a supermarkety u nás dohromady představují 80 % celkového obratu obchodu s potravinami
a smíšeným zbožím, což je nejvyšší podíl ve střední Evropě.
Kvůli této, často z veřejných peněz podporované, expanzi hypermarketů a supermarketů menší obce přicházejí o své prodejny a ve městech zase utichá život v centru, protože
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supermarkety jsou většinou na okrajích, což zase vede k dopravním problémům. Naši výrobci jsou podrobeni nevýhodným smlouvám s hypermarkety, kdy často musejí prodávat
pod výrobní cenu, kdy peníze za prodané zboží od řetězců dostávají po 90 až 150 dnech
a kdy dochází k upřednostňování dodavatelů se sídlem v Praze. Kvalita zboží také bývá
velmi problematická a ochrana zaměstnanců ve velkých řetězcích je na minimální úrovni.
Je také známo, že na 2 pracovní místa, která velké řetězce vytvoří, připadají 3 zaniklá místa v menších prodejnách. Zisky velkých řetězců mizí někde v zahraničí. Trefně to vyjádřila
jedna obyvatelka Telče, která prohlásila: „Vůbec se mi nelíbí, že by se ta budova měla
zbourat a už vůbec ne ten supermarket. V centru zlikviduje každého podnikatele s potravinami, který tu ještě zbyl.“
Proto Moravané obecně žádají zastavení výstavby dalších hypermarketů a supermarketů a v případě Telče zrušení povolení demolice hotelu „Na růžku“. Před obdobnými
excesy nás může ochránit jen silná zemská samospráva a instituty přímé demokracie.
Jinak bude hlas obcí a občanů i nadále ignorován.
Marek Pavka, člen programové komise strany Moravané

Secesní hotel Na Růžku v Telči
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Přísloví a Morava
Nechci tady prezentovat typicky moravská přísloví, i když i ta by se jistě našla. Zrovna mě
napadla dvě: To sú samé muchy (Nestojí to za řeč), Lže si do vlastní kapsy (Lže i sám
sobě).
Chci tady psát o jiném přísloví, bez ohledu na to, zda je moravské, české, evropské,
nebo se dokonce v různých verzích vyskytuje po celém světě. Je to přísloví: Co se vleče,
neuteče.
Jak všichni víme, rčení mají svoji omezenou platnost a některé snad ani žádnou. Vždyť
máme rčení, která jsou v přímém protikladu, a přesto jsou stále oblíbená. Je to tedy tak,
že rčení je určitou ozdobou textu, řeči, aby to nebylo tak suchopárné, ale každá situace
v lidském životě je přece jen jiná. Vždyť máme rčení Mluviti stříbro, mlčeti zlato, a na druhé
straně Líná huba, holé neštěstí. Slyšíme-li nějakou pomluvu, je jistě Mlčeti zlato, to nejlepší, nešířit ji dál, protože bychom mohli ublížit a sami se zamotat do sítí, které možná někdo
upletl kvůli své žárlivosti, nepřejícnosti, zlobě, sobectví a sebestřednosti. Ale pomluvu si
přece jen zapamatujeme, protože to nemusí být pomluva, ale varování. A doslechneme-li
se více podobných zpráv, začneme si na konkrétního člověka dávat pozor. Zrovna tak,
jako na člověka, od kterého nic jiného než kritiku a pomluvy na mnohé ostatní lidi kolem
nás, neslyšíme.
Zpět k přísloví Co se vleče, neuteče. Není tomu tak. Je to přesně naopak. Třeba takový
Plzák španělský, Arion vulgaris. Většinou jsme už měli tu čest všimnout si těchto hnědých,
poměrně velkých slimáků, především po deštích, na všemožných místech, naše zahrady
bohužel nevyjímaje. Jistě to není žádný rychlík. A přece už je u nás a ještě i mnohde jinde
mimo svou původní oblast rozšíření.
My, na Moravě a ve Slezsku, jsme mnoho a mnoho desetiletí, vlastně už od poloviny
19. století vystaveni tu pomalejšímu, tu rychlejšímu a silnějšímu vlivu agresivního češství
snažícího se co možná erodovat moravanství. K mému smutku, se to do značné míry daří.
Obrana je po zrušení zemského zřízení mnohem obtížnější a záleží jen na soukromých
osobách, moravských vlastencích, kteří věnují síly a čas na to, aby na tuto skutečnost
upozornili své spoluobčany žijící na Moravě a ve Slezsku. Spoluobčany, kteří tento trend,
který probíhá pomalu a stále, ani nevnímají a necítí. Ale to neznamená, že na ně nepůsobí
a že je nepřetváří.
Tlak, snažící se co možná oslabit identitu obyvatel Moravy a našeho (moravského)
Slezska, je tu stále. Je to oﬁciální i když oﬁciálně nepřiznávaná politika našeho státu, který
je stále postkomunisticky nedemokraticky silně centralizovaný.
Vezměme si například velký a malý státní znak. Když tyto znaky nově vznikaly, poslanci a politici z Moravy, působící na různých úrovních, se dotazovali vedoucích a vládních
činitelů – na co vlastně potřebujeme malý znak? Když jen ten velký respektuje všechny
historické země, ze kterých se naše republika skládá? Bylo jim řečeno, že je potřeba proto, že se ten velký nevejde na razítka. Že prý je pro toto použití příliš složitý.
Lež má krátké nohy a daleko nedojde. Ani v tomto případě, se rčení příliš neosvědčilo. I když se ukázalo, že to s tím znakem a razítkem nebyla pravda – malý znak zrušen
nebyl! Naopak je prosazován stále více a více! Českopražská centralistická mocenská
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klika chtěla malý znak, tedy znak pouze s českým lvem prosadit stůj co stůj i za cenu lži.
My víme, že mnohde v jiných státech mají ještě složitější státní znak, než je ten náš velký,
a na razítka se jim bez problémů vejde.
Jednalo se o lež, která měla zakrýt, a také ve svém počátku zakryla, zcela jiný záměr.
Posílení českého vlivu na úkor historických zemí Moravy a našeho Slezska. Zdaleka se
nyní malý státní znak neobjevuje jen na razítkách. Ale rozlézá se už od počátku dál a dál.
Vidíme jej na skutečně velkých tabulích označující území ochrany přírody – a to i na Moravě a ve Slezsku! Vidíme jej ve skutečně také poměrně velkém provedení na vysvědčeních
a i na jiných důležitých formulářích a osvědčeních. A vy jistě byste mohli vyjmenovat další
a další příklady, kdy a kde jste se s tímto, nikoli nevinným způsobem použití malého státního znaku, setkali.
Je to stejné jako s názvem České republiky. Důstojným nástupcem Československa
by bylo Českomoravsko. Českomoravská republika. Ale skutečně mocná českopražská
centralistická mocenská klika nepřipustila vůbec žádnou rozumnou diskusi k názvu státu.
Morava a Slezsko nemají od zrušení zemského zřízení komunistickou diktaturou oﬁciální
ústa, kterými by mohly mluvit. Kterými by se mohly bránit a tak je toho naším centrem
využíváno, či lépe řečeno zneužíváno - do krajnosti.
Před pár dny zvedl mnohé naše občany ze židlí a dokonce je přivedl do ulic, hloupý
návrh užívat pro cizinu pro náš stát názvu Čechia. Před tím jsme tu měli zase kauzu dresů
našich sportovců, kde by měl být místo velkého znaku nově pouze jen malý znak – tedy
jen ten s českým lvem.
Smyčka se utahuje. Ale utahuje se pomalu a mnozí z nás, na Moravě a ve Slezsku
si ještě nevšimli, že už je utažená dost a dost, že je na čase se ji snažit za každou cenu
uvolnit. Někteří z nás už mají pocit, že je škrtí a upozorňují na ni ostatní. Uslyší jejich hlasy ostatní včas? Zachráníme sami sebe, zachráníme svou rodnou zem a vlast - Moravu
a naše Slezsko? Nebo se staneme jakýmsi ocáskem Čech, lidmi, které na západ od nás
berou jako primitivní naivy. Lidmi, Moravany, kterým nasadili masku hlupáčků, kterou nedávno sundali našim bratrům Slovákům?
Někteří hodně umírnění Moravané si myslí, že moje texty jsou až příliš odvážné. Já jsem
přesvědčena, že jsou pravdivé a možná někdy až příliš umírněné. Protože situace je skutečně zlá a to v mnoha směrech. Kdy si tedy podle moravského přísloví uvědomíme celou
závažnost situace a začneme s tím opravdu vážně něco dělat a přestaneme si myslet, že
to stále ještě není tak zlé – kdy si tedy přestaneme lhát do vlastní kapsy? Vždyť už dávno
to nejsou jen samé muchy!
K dokreslení ještě dva komentáře ze skutečného života, převzaté z internetu z diskuze
o znaku na dresech hokejových reprezentantů:
Komentář Čecha z Čech na adresu Moravanů a Slezanů hájících velký státní znak
na dresech našich sportovců: „Už by se ti východní senokřupové mohli osamostatnit a byl
by od nich klid!“ Petr Pšenička, Kralupy nad Vltavou
Odpověď Moravana: „Neboj, dočkáš se, zatím si ty hloupý Čechu skoč ... hop, hop, hop
...“ Jaromír Zapp, Olomouc
Bohumila Jandourková, MO Brno-Řečkovice
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Demonstrace proti Czechii a za samosprávu Moravy a Slezska

Podepisování petice proti Czechii a za samosprávu Moravy a Slezska

Projev předsedy strany Moravané, Ondřeje
Hýska

Projev místopředsedy strany Moravané, Ondřeje Mlejnka

Demonstrace proti Czechii a za samosprávu Moravy a Slezska se na náměstí Svobody
v Brně zúčastnilo přes 200 demonstrantů.

O průběhu demonstrace referovala také regionální i celostátní média.

Na demonstraci vystoupil také předseda
Moravské národní obce Jaroslav Krábek
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Přehled plánovaných akcí s účastí Moravanů
18. června 2016: Tenisový turnaj o pohár předsedy strany Moravané ve Vracově
24.–26. června 2016: Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici
4.–5. července 2016: Dny dobré vůle na Velehradě
16. července 2016: Marsz autonomii Katowice
30. července 2016: Setkání přátel Jižní Moravy ve Starovicích
31. července 2016: Slavnosti bratrství na Javořině
Začátek září 2016: Pochod k pramenům Moravy, Kralický Sněžník, datum bude upřesněno
30. září 2016: Konference k sebeurčení evropských národů a regionů v Brně
1. října 2016: Den za Moravu v Brně
7.–8. října 2016: Krajské volby a první kolo senátních voleb
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