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Úvodník
Milí čtenáři a milé čtenářky Moravských novin,
scházíme se dnes opět po krátké době, tentokrát při příležitosti zemského sněmu
v podhradí jednoho z nejkrásnějších moravských hradů Bouzova.
Hlavní agendou dnešního sněmu bude rozhodnutí o postupu naší strany ve
volbách do poslanecké sněmovny. Ať už se rozhodneme jakkoliv je zřejmé, že
v dnešní situaci nemá strana Moravané sílu nijak zásadně do výsledku
parlamentních voleb promluvit. To je jistě škoda, ale pokud to chceme změnit,
musíme začít sami u sebe. Úspěchu ve sněmovních volbách nedosáhneme bez
úspěchu ve volbách krajských a toho zase nedosáhneme bez výraznějšího
úspěchu ve volbách komunálních. Komunální volby se pomalu blíží a na úspěch
právě v tomto typu voleb bychom se měli zejména zaměřit. Do volební kampaně
by se měli zapojit všichni členové a příznivci strany. Především je třeba ve vaši
obci sestavit kandidátku a přesvědčit co nejvíc spoluobčanů o tom, že je potřeba
volit právě vás.
O tom, že tento postup může vést k úspěchu jsme se přesvědčili také na valném
shromáždění naší evropské strany, Svobodné evropské aliance (EFA), které se
konalo minulý týden ve slezských Katovicích. Slezská strana Hnutí za
samosprávu Slezska (Ruch autonomii Śląnska - RAŚ) je nám ze všech členských
stran EFA asi nejblíže, jak geograﬁcky, tak i svými cíli. Také v případě RAŚ se
jednalo o poměrně okrajovou stranu, která dokonce několikrát zanikla a musela
být znovu obnovena. Pilnou prací členů tohoto hnutí se ale podařilo dostat
zástupce RAŚ do regionálního sněmu, kde mohou reálně usilovat o naplnění
svého hlavního cíle, což je získání skutečné samosprávy pro svoji slezskou zemi.
Myslím, že se od RAŚ můžeme v mnoha věcech inspirovat, protože řešíme stejné
problémy v podobném prostředí. Také proto jsme se domluvili na bližší
spolupráci nejen s RAŚ, ale také s dalšími středoevropskými stranami
sdruženými v EFA. Doufám, že nám to pomůže přiblížit se k našemu hlavnímu
cíli, kterým je obnova moravské zemské samosprávy.
Ondřej Mlejnek
redaktor Moravských novin
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Slovo předsedy
Milé Moravany, milí Moravané,
srdečně Vás zdravím po sjezdu, kde jste mi opět dali důvěru stanout ve vašem
čele. Je mi ctí s vámi spolupracovat v dalším boji za Moravu, v němž vás žádám
o maximální podporu, kterou našemu vznešenému cíli můžete dát.
Zdravím vás rovněž po zasedání Evropské svobodné aliance (EFA) ve slezských
Katovicích, kde se nám dostalo veliké podpory od delegátů zastupujících jiné
členské strany EFA, jak zevrubně informuji v textu uvnitř tohoto čísla.
Na dnešním sněmu, za jehož zorganizování děkuji naší nadějné bouzovské
místní organizaci, se budeme bavit hlavně o nadcházejících parlamentních
volbách. Zřejmě se ještě dnes na deﬁnitivním postupu nedohodneme, ale opět
přemýšlejme hlavně o tom, co jsme ochotni udělat sami a co možná nejlépe, než
o tom, co pro nás může udělat někdo jiný, nebo co pro nás dělá někdo jiný špatně.
Přeji vám všem požehnané Velikonoce.
Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané

Pod křídly orlice
Probouzí se země do nového dne, nad Javořinou se rozednívá. Hřejivé paprsky
laskají něžně Zemi moravskou, její vrchy i doliny, lidské příbytky a chystají se
pohladit i duši lidu zdejšího…
Crrr… Lid tuhle vznešenou chvíli ale příliš nevnímá. Násilně probuzen
zvoněním budíků, po troše toho spánku, chvátá plnit povinnosti k nímž je českým
státem nucen, aby v tomhle světě nějak přežil. Ještě doznívají neklidné sny, které
mu přináší, aniž to tuší, ti krásní a milí moderátoři televizních zpráv
informacemi, kdo koho zabil, co kdo ukradl a co je kde špatně a kam že to ten náš
svět spěje. Také autoři hloupých článků a blogů na netu, kdo s kým, kde co a proč
a zač, co je in a co ne. Co jsme, my Češi, zažili, co jak vidíme a tak dál.
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Ale je tu další den a on nám zas kdejaký ministr vymyslí kdejakou kravinu (např.
Czechia), jiný si ošéfuje daně, protože tvrdě maká. A už nám ani nedojde, že je to
v tomto státě horší, než v pověstném Kocourkově, tak nějak je nám to, bohužel,
docela fuk. A dál se spřádají intriky a vedou diskuze, když už si pořád dokola
a hloupě často hrajeme na volby, jak nejlépe oblbnout voliče.
A vy se divíte, že Vám jde z toho všeho marasmu kolem nás hlava kolem?
Kdo je dnes ještě schopen vnímat (a rozeznat) to podstatné? Kdo si všimne
osamělé orlice, zmateně kroužící nad tou naší krásnou zemí, kterou po dlouhé
věky svými křídly chrání? Nad tou zemí, která je zemí rodnou pro její milovaný
národ moravský. Znepokojeně křičí do větru, to tam ji na jihozápadě sežrala
jakási šelma dvouocasá kus této země a kouše dál a dál. Ohlodává naši zemi jako
tučnou kořist, plení ji a drancuje. Ty nejlepší kousky (moravskou inteligenci) si
bere do svého doupěte. A odtud nám dává všemi médii vědět, že jedině to její
plémě je to pravé a na základě toho si smí přivlastnit i hodnoty a peníze Moravy.
Jak dlouho to ještě potrvá, než budeme sežráni všichni?
A my si raději večer pustíme svoji obvyklou dávku adrenalinu ve formě
televizního zpravodajství….
Nebo se ještě umíme zaposlouchat do varovného křiku té naší orlice?
A rozpoznat tu naléhavost v jejím hlase? A říct: Ty sousede, slyšel jsi to taky?
Co s tím uděláme? Přece to nemůžeme nechat jen tak, nechat se rozcupovat,
nechat se sežrat zaživa!
Kolik je nás ještě takových?
Jaroslav Stohl
místopředseda strany Moravané
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Evropa podporuje Moravu v boji za samosprávu
Ve Slezsku proběhlo valné shromáždění Evropské svobodné aliance (EFA) pod
názvem „Samospráva je normální“. Celým setkáním o budoucnosti Evropy se
prolínala myšlenka, že sebeurčení a autonomie jsou univerzálním a přirozeným
právem každého regionu, země či národa.
Ve dnech 30.3. – 1.4.2017 se ve slezských Katovicích uskutečnilo Valné
shromáždění Evropské svobodné aliance (EFA), strany Evropského parlamentu
založené v roce 1981. Nejpočetněji zastoupenou zahraniční skupinou byla
delegace z Moravy, naši zemi zastupovalo osm členů strany Moravané a spolku
Moravská mládež.
Z celoevropských témat byla zevrubně probírána situace v Evropě v době
Brexitu a nejhlubší krize Evropské unie za šedesát let její existence. Na setkání
zazněly informace o připravovaných referendech o nezávislosti Katalánska,
Skotska či sjednocení Irska. Právě od Skotů, Irů, Velšanů či Katalánců jednoznačně zazněla podpora evropského projektu a touha být i nadále členy evropské
rodiny, byť bez centralizovaných poručnických „národních“ států, jakým je např.
Spojené království. Přítomní poslanci Evropského parlamentu a další politici
usilující o obnovu samosprávy nebo dokonce samostatnosti svých zemí odmítli
současnou vlnu xenofobního populismu vyvolávající nenávist vůči jakýmkoliv
skupinám obyvatel, ohrožující základy naší demokratické a mírové společnosti
a ještě více posilující současný nezměrný centralismus mnoha evropských států.
EFA prosazuje silnou, ale jinou Evropskou unii – Evropu regionů. Rovněž byly
přijaty deklarace vyzývající k demilitarizaci Balkánu či plnému odzbrojení ETA.
Z moravské agendy se naší delegaci pod vedením předsedy Moravanů Ondřeje
Hýska podařilo prosadit deklaraci vyzývající k obnovení moravské zemské
samosprávy a návrh na pořádání sportovních her nestátních národů, který
přednesl člen zahraniční komise Jiří Pelka. S činností Moravské mládeže
seznámil zástupce „Mladé EFA“ (EFAy) předseda Vojtěch Říha.
Široký ohlas nalezly informace o vyhlášení Deklarace moravského národa,
nespravedlivém postavení Moravy v České republice, o nesplnění slibu obnovy
moravské autonomie, přejmenování ČR na Czechii bez demokratického
mandátu či neuznávání moravské národnosti z pera nového ministra pro lidská
práva. Moravané mají plošnou evropskou podporu v jejich boji proti plíživé
a absolutní čechizaci jejich země, kterou za jejich peníze aplikuje přebujelé
pražské mocenské centrum, jehož cílem je zcela zničit moravskou identitu.
Nejtěsnější spolupráci Moravané navázali se Slezany z Hnutí samosprávy
Slezska (RAŚ) pod vedením Jerzyho Gorzelika, který naši delegaci oﬁciálně
přivítal v budově Slezského parlamentu, současném sídle sněmu Slezského
vévodství.
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Pozvání na Moravu přijal Florian Weber, předseda Bavorské strany. Evropská
svobodná aliance, strana Evropského parlamentu sdružující padesát evropských
regionalistických stran a hnutí z devatenácti členských států EU, na rozdíl od
šovinistického českého státu podporuje snahy Moravanů o obnovu jejich
bezprecedentně a protiprávně zrušené země.
Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané

Členové předsednictva strany Moravané, Ondřej Mlejnek a Ondřej Hýsek, na
valném shromáždění Evropské svobodné aliance (EFA) ve slezských
Katovicích. Foto Blanka Mlejnková.
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Nezávislé Katalánsko
Jordi Solé i Ferrando je od ledna poslancem Evropského parlamentu za
Katalánskou republikánskou levici. Do té doby zastával post sekretáře
katalánské vlády pro zahraniční záležitosti, tedy vlastně neoﬁciálního ministra
zahraničí Katalánska. V průběhu výroční konference Evropské svobodné
aliance ve slezských Katovicích jsme si povídali o současné situaci v Katalánsku a o možnostech, jak by mohly být katalánské zkušenosti využity
v moravském hnutí.
Jordi, celá Evropa sleduje současnou politickou situaci v Katalánsku s ohledem na připravované referendum o nezávislosti. Jaký je současný stav příprav
tohoto plebiscitu?
Naší hlavní prioritou je dohodnout se se španělskou vládou ohledně podmínek
plebiscitu tak, aby se jednalo o oboustranně odsouhlasené, legální a závazné
referendum podle skotského vzoru. Toho se snaží dosáhnout nejen katalánská
vláda, ale také takzvaná „Národní jednota pro referendum“, což je skupina
zahrnující množství různých katalánských spolků a stran, které požadují vypsání
referenda. Připomínám, že z průzkumů prováděných v této věci mezi Katalánci
vychází stálá téměř osmdesáti procentní podpora referenda o nezávislosti.
Ale jestli bude Madrid i nadále odmítat dialog ve věci, kterou podporuje osm
z deseti Katalánců, tak se katalánská vláda a většina v katalánském parlamentu
považuje za oprávněnou vypsat v září referendum i v případě, že nedojde
k dohodě s Madridem. Dostali jsme k tomu demokratický mandát a tento mandát
naplníme.
Španělská vláda považuje referendum o nezávislosti Katalánska za ilegální.
Jaké jsou důvody pro tento její názor a mají centrální úřady nějaké nástroje jak
překazit přípravu nebo i průběh tohoto referenda?
Tvrdí, že není legální, protože se drží velmi úzkého výkladu španělské ústavy.
Ale jak ukazují prohlášení několika ústavních právníků, referendum by mohlo
být v souladu s ústavním pořádkem, pokud by existovala politická vůle
přizpůsobit výklad znění ústavy demokraticky vyjádřenému požadavku
Katalánců. V posledních letech se místo toho, aby se snažili najít demokratické
východisko z této situace, pokouší zastavit demokraticky vznesený požadavek
Katalánců právními postupy a hrají tak špinavou hru zaměřenou proti
nezávislost podporujícím politikům. Naštěstí jim to ale až doposud nebylo
zatím nic platné.
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V případě, že se voliči v referendu rozhodnou pro nezávislost, jak bude vypadat
vlastní vyhlášení nezávislosti?
Katalánská vláda a parlament budou muset konat v souladu s rozhodnutím voličů
v referendu, ať bude jakékoliv, protože pro nás, jak už jsem řekl, bude toto
referendum závazné. Pokud bude toto rozhodnutí ve prospěch nezávislosti, jsme
připraveni jednat jako nezávislý stát se Španělským královstvím a také s mezinárodním společenstvím o tom, jakým způsobem se náš nový stát odtrhne od
Španělska a jak se začlení do mezinárodního společenství států.
Jaký je postoj Katalánců k Evropské unii? Požádá Katalánsko v případě
získání nezávislosti o členství v Evropské unii? Pokud ano, tak je možné
očekávat, že Madrid bude blokovat přijetí nezávislého Katalánska do Evropské
unie. Jak se chystáte reagovat na tuto možnou situaci?
Katalánsko vždy bylo a stale je velice proevropskou zemí. Jsme aktivními členy
procesu evropské integrace od roku 1986, kdy Španělsko vstoupilo do
Evropského společenství. Unijní zákony neřeší, co se stane s členstvím v Evropské unii, pokud se dosavadní součást unijního státu rozhodne stát nezávislým
státem a zároveň projeví přání zůstat členem Evropské unie. Pokud by chtěl
Madrid blokovat katalánské členství v Evropské unii, znamenalo by to vlastně
uznání tohoto nového státu. Nevidím žádný smysl a žádný prospěch pro nikoho
v tom, pokud by měl proevropský a ekonomicky silný stát jako je Katalánsko
zůstat mimo Evropskou unii. To by nebylo v zájmu nikoho, ani španělského
státu. Pragmatismus jistě zvítězí, tak, jako tomu bylo dosud vždy v průběhu dějin
Evropské unie.
Katalánsko má rozsáhlou autonomii a je na cestě k nezávislosti. Na Moravě
nejsme tak daleko. Morava je v současnosti rozdělena mezi několik
nesmyslných a nefunkčních krajů s téměř žádnými kompetencemi, které
dokonce nerespektují historickou českomoravskou hranici. Ve kterých
konkrétních oblastech by nás mohly katalánské zkušenosti inspirovat?
Skutečně věřím tomu, že rozdělení politické moci a struktura politických
institucí by měly odrážet jak kulturní rozmanitost daného státu, tak vůli jeho
občanů. Autonomie může být dobrou formou sebeurčení a způsobem jak
uspokojit demokratické přání lidu, ale také způsobem, jak brát v úvahu
historické a kulturní entity v daném státě.
Autonomie neboli regionální samospráva působí také ve věci vyšší efektivity
výkonu státní správy.
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Čím blíže jsou rozhodovací pravomoci k obyčejným lidem, tím lépe jsou politici
kontrolovatelní a více zodpovědní. A to je velkým přínosem nejen pro
samosprávný celek, ale také pro celý stát. V těchto dnech již mnoha Kataláncům
autonomie nestačí, protože v mnoha případech nebyla rozhodnutí regionálních
úřadů respektována centrálními institucemi. Ale rozsáhlá a skutečná samospráva
by samozřejmě mohla fungovat na Moravě. Musíte se svého cíle snažit
dosáhnout a získat pro tuto myšlenku podporu obyvatel.
Děkuji moc za tento rozhovor a přeji mnoho štěstí ve vašem boji za nezávislé
Katalánsko.
Poslance Evropského parlamentu Jordiho Solé i Ferranda se na současnou
situaci v Katalánsku ptal Ondřej Mlejnek, předseda zahraniční komise strany
Moravané

Jordi Solé i Ferrando, katalánský poslanec Evropského paramentu
za Evropskou svobodnou alianci. Foto EFA.
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Největší a nejslavnější Moravan
Jan Amos Komenský (Comenius) 28.3.1592-15.11.1670
Každoročně si v závěru měsíce března připomínáme den narození, ale i život,
dílo a především význam tohoto největšího Moravana. Byl posledním biskupem
Jednoty bratrské, velkým myslitelem, ﬁlosofem, spisovatelem, básníkem a hlavně pedagogem evropského, tehdy světového formátu. Zabýval se všeobecnou
teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám
sepisoval originální učebnice. Psal latinsky, ale také bohatou a působivou
češtinou/moravštinou. Je dnes považován za zakladatele moderní pedagogiky
a označován za „Učitele národů“.
Jeho rodištěm v markrabství moravském byl buď Uherský Brod, blízká Nivnice,
nebo Komňa, která byla patrně původním sídlem jeho rodu. Ještě v dětství přišel
o oba rodiče a dvě sestry. Starala se o něj teta ve Strážnici, kde také začal
studovat. Ve svých šestnácti letech byl poslán do latinské školy v Přerově a po
dvou letech do Herbornu, kde působili mistři na významné protestantské
akademii. Tam začal psát dvě velká díla: „Poklad jazyka českého“, což měl být
velký slovník a dále také encyklopedii „Divadlo veškerenstva věcí“. Navštívil
řadu měst v Německu i v Nizozemí. Na univerzitě v Heidelbergu strávil jeden
semestr a jako 22 letý se vrátil zpět do rodné vlasti na Moravu. Zde učil v Přerově
a působil jako kněz Jednoty bratrské. Ve Fulneku zastával funkci kazatele a dozorce škol. Zde se také poprvé oženil a prožil několik šťastných let, která však
byla náhle ukončena bělohorskou porážkou a počátkem pronásledování
protestantů. Tehdy nalezl útulek na panství Žerotínů v Brandýse nad Orlicí, kde
se v chaloupce pod Klopoty pilně věnoval spisovatelské práci. V roce 1622 však
jeho žena i obě děti zemřely na mor a persekuce protestantů hnala nešťastného
Komenského z místa na místo. V této době napsal svůj nábožensko-ﬁlosoﬁcký
spis „Labyrint světa a ráj srdce“. Vydání Obnoveného zřízení zemského pro
Moravu v roce 1628 pro něho představovalo katastrofu. Ti, kdo nepřijali
katolickou víru, museli odejít z vlasti. Komenský proto opustil vlast a odešel za
hranice. Nejprve do Lužice a následně do Polska, kde se počátkem roku 1629
usadil v Lešně. Zpočátku doufal, že se brzy vrátí do vlasti. Začal psát učebnice
a připravoval plán na zlepšení organizace školství. V Lešně byl zvolen biskupem
a stal se i zástupcem rektora gymnázia, což vedlo k jeho zájmu o pedagogiku.
V tomto období vznikla velká část jeho děl, především pak z oblasti pedagogiky
jako například „Česká didaktika“. Ta měla být původně součástí velkého díla,
které chtěl nazvat „Ráj český“. Obsahem měla být teoretická, didaktická a praktická část, která by sloužila rodičům a učitelům.
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Napsal „Velkou didaktiku“, kterou později přepracoval do latinské podoby
„Didactica magna“ a začal pracovat na „Vševědě“(Pansoﬁi). Komenskému
postupně jeho díla jako učebnice řečí „Brána jazyků otevřená“ a „Informatorium
školy mateřské“ zajistila věhlas po celé protestantské Evropě. Z jeho díla „Orbis
pictus“ se ještě Göthe učil latině. Jako kdyby však nebylo již dosti neštěstí. Lešno
zachvátil obrovský požár a také ztráta přízně dosavadního ochránce, pana
Rafaela Leszczynského, přerušila slibně započaté a rozvíjející se práce
Komenského. Spolu s dalšími exulanty proto odešel do vzdálenější ciziny.
Jako host kupecké rodiny van Geer žil v Nizozemí. V roce 1641 navštívil
Londýn, kde vystoupil před Královskou akademií věd. Své myšlenky vyjádřil ve
spise „Via lucis“ a v dalších traktátech. Následně se v roce 1642 vypravil do
Švédska ke kancléři Oxenstjernovi, do něhož vkládali velké naděje naši
emigranti. Sem byl pozván, aby vedl reformu školství a psal učebnice, ale
nakonec z této nabídky sešlo. Stálejším útočištěm se tehdy stal Komenskému
také pruský Elbing, kde působil jako biskup Jednoty bratrské. Následně se vrátil
zpět do Lešna, kde jej však očekávaly další tragické události. Zemřela mu druhá
manželka a v Lešně ho také zastihla zpráva o podepsání vestfálského míru, který
nedával emigrantům šance na návrat do vlasti. Komenský se proto loučil s vlastí
spisem „Kšaft umírající matky jednoty bratrské“.
Na čas poté přesídlil do Uher, kde jako host knížat rodu Rakoczy pobýval
v Šaryšském Potoce (Sárospatak). Zde měl organizovat školskou reformu. Pro
své žáky zde vytvořil příručky „Pravidla mravů“ a „Škola hrou“. Při třetím,
pouze dvouletém pobytu v Lešně pracoval na „Pansoﬁi“ a vydal „Slovník české
řeči“. V roce 1656 však přišla další katastrofa.
V bojích Poláků se Švédy zachvátil Lešno opět velký požár. Komenský přišel
téměř o veškerý majetek i cenné rukopisy, především o „Česko-latinský
slovník“, na kterém pracoval téměř celý život a považoval jej za svoje stěžejní
dílo. Na pozvání svého přítele Louise van Geera se nakonec vrátil do Nizozemí,
které se stalo jeho posledním útočištěm. Zde i nadále pracoval. V Amsterdamu
byla vydána polovina celého Komenského díla, např. soubor 43 spisů pod
názvem „Opera didactica omnia“ (Veškeré spisy didaktické), které se setkaly
s velkým ohlasem.
Neustále pronásledován krutými ranami osudu jak v osobním životě, tak také
jako svědek zhroucení všech nadějí exulantů na návrat do vlasti, tento poslední
volený a posloupností svěcený biskup Jednoty bratrské zemřel v Amsterodamu
dne 15. listopadu 1670. Je pochován v Naardenu, kde dnes také najdeme jeho
památník a muzeum.
Po Janu Amosi Komenském zůstalo skvělé a obrovské dílo, z něhož jsme zde
zmínili jen tu nejdůležitější část. Bohužel se nedochovalo v úplnosti.
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Požáry zničily jeho „Thesaurus linguae bohemicae“, jeho náčrty k pansoﬁckým
dílům, o jejichž šíři a významu si můžeme učinit jen matnou představu, ale i řadu
dalších prací.
Tento veliký Moravan se především svým jedinečným dílem nesmazatelně
zapsal mezi evropské učence. Jsme na něho hrdi, a proto den jeho narození
každoročně vzpomínáme jako den učitelů.
A nakonec pro nás Moravany by měl být Jan Amos Komenský také velikým
a zářným vzorem. Nejen po stránce odborné, v pracovitosti, skromnosti ale také
jako vlastenec. Nezlomila jej beznaděj a až do konce svého života pevně věřil
v konečné vítězství „věci boží“. Přes všechna příkoří, neštěstí a osobní tragedie
zůstal věrným rodné Moravě, kterou považoval za svoji jedinou vlast.
K jedné ze svých prací připojil věnování: „Milé matce mé vlasti, zemi moravské,
jeden z věrných synů jejich“.
Bohuslav Klíma
Předseda vnitrostranické komise strany Moravané

Jan Amos Komenský (1592-1670).
zdroj: Wikipedie

Ministr pro lidská práva neuznává práva Moravanů
Lidé mají právo se svobodně hlásit ke své národnosti. Na Moravě se statisíce lidí
hlásí k národnosti moravské, písemnou zmínku o Moravanech najdeme již v roce
822. Ministr pro lidská práva Chvojka však tvrdí, že Moravané jsou české
národnosti a nejsou ani národnostní menšinou. To je zcela nepřijatelné. Hlavním
argumentem pana doktora je, že Moravané mluví česky (samozřejmě só/sú aj
tací), čímž ovšem dělá např. z Rakušanů Němce, z Američanů Angličany a ze
Švýcarů Italy, Francouze či Němce. Jazyková deﬁnice národů patří do
devatenáctého století, z nějž evidentně vychází i vzdělání páně ministrovo
v oblasti národní identity a lidských práv, což je však v případě ministra pro
lidská práva neomluvitelné. Navíc tento ministr zcela nestoudně argumentuje
i tím, jak vlády České republiky zatajily Radě Evropy existenci Moravanů
v České republice, tudíž přece žádní Moravané nejsou, že ano.
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A kdo si myslí něco jiného, je „moravista“, říká náš ochránce menšin, čechista
(ne čekista, to byla jiná organizace) Chvojka.
Praha vzala Moravě parlament (1918), hranice (1948) a na rok 2018 zřejmě
připravuje zločin největší, tedy krádež identity. V Ústavě jistě bude místo úvodní
věty „My, občané ČR v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ český šovinistický
ekvivalent typu „My, národ český v Čechii“. Je tedy zcela legitimní, abychom
naše práva hájili: „My, národ moravský, chceme zpět svoji identitu, hranice
i parlament.“
Ondřej Hýsek
předseda politické strany Moravané

Nepoučitelná Česká televize
Jako naprosto neprofesionální hodnotím činnost České televize v oblasti
zpravodajství, například 21. března 2017 na ČT24 pořad Události v regionech
v 18 hodin, jehož součástí byla také reportáž Spor o památník v Dačicích. Na
závěr reportáže se reportér loučil svým jménem a dovětkem Jižní Čechy.
Je to jen dalším příkladem toho, jak nám tento náš stát komplikuje život svými
hloupými činy, jako je například nefunkční (drahé a bez pořádných kompetencí)
krajské zřízení. Někdo si od stolu namaluje čáru co by kam mohl přiřadit a někdo
další mu to, bez velkého přemýšlení, odkývne. Nebo je to vše jen o potřebě
tvorby nových a nových korýtek?
V loňském roce se, na opakovaný nátlak Moravanů, podařilo přimět reportérku
České televize k natočení odvysílané reportáže o tom, že ač hloupě v Jihočeském
kraji, jsou Dačice a Slavonice stále na Moravě!
No a po čase zaslechneme v České televizi opět takový exces!
Ne, pane reportére, Dačice nejsou v Jižních Čechách.
Je neuvěřitelné, že v České televizi nefunguje sdílení, již jednou
zpracovaných, informací, předání „nově“ objevených skutečností, výchova
dramaturgů jednotlivých pořadů, atd.
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Na místo toho pouští denně do světa (a tady v tom, bohužel ČT není sama), že
jsou všichni občané České republiky Češi. Češi to a Češi tamto … hloupý výraz,
kterým se dnes hromadně nahrazují slova jako např.: naši občané, lidé u nás,
apod.
No, ale co. Tak jdeme zaplatit poplatek (ne)naší veřejnoprávní České televizi.
Nejsme hlupáci?
Jaroslav Stohl
místopředseda strany Moravané

Moravany dál povede Ondřej Hýsek, rozhodl jezd strany
Delegáti VIII. sjezdu strany Moravané zvolili svým předsedou Ondřeje Hýska,
zastupitele brněnské městské části Královo Pole a zástupce ředitele gymnázia.
Získal 89 % hlasů od všech delegátů a nastupuje již druhé dvouleté funkční
období v čele Moravanů.
„Považuji svůj mandát za velmi silný a naši stranu za jednotnou, máme sílu
otevřít debatu o revizi krajského uspořádání a přetvoření centralizované České
republiky na moderní spolkový stát se skutečně samosprávnými zeměmi
Moravskoslezskou, Českou a Prahou“, řekl po svém znovuzvolení Hýsek.
Statutárním místopředsedou strany byl zvolen pracovník FN Brno Jaroslav
Stohl. Dalšími členy předsednictva se stali univerzitní pedagog a archeolog
Bohuslav Klíma, který dlouhodobě působí na znojemském velkomoravském
hradišti, dále Ondřej Mlejnek, místostarosta obce Ochoz u Brna a brněnský
právník Jiří Kolářský.
Sjezd rovněž rozhodl o úpravách stanov a dlouhodobého programu strany, který
je zaměřen na decentralizaci České republiky a vytvoření zemských samospráv
se silnými kompetencemi a vlastními rozpočty.
Strana Moravané spolupracuje s ostatními zemskými a regionalistickými
stranami či hnutími v Evropě v rámci Evropské svobodné aliance (EFA),
jedné z politických stran Evropského parlamentu, jejímž je členem.
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Nové vedení strany Moravané
zleva stojí: Bohuslav Klíma, Jiří Kolářský, Ondřej Hýsek, Jaroslav Stohl
a Ondřej Mlejnek.
Foto: Strana Moravané.
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