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Úvodník
Milí čtenáři a milé čtenářky Moravských novin,
Scházíme se dnes po roce opět v restauraci Parlament v brněnských Horních Heršpicích. Tuto restauraci si pro červnové zemské sněmy v posledních třech letech vybíráme
pravidelně, abychom se odsud mohli po ukončení sněmu snadno přesunout na Ústřední
hřbitov k hrobu pana docenta Boleslava Bárty, jednoho z největších Moravanů, kde si každoročně okolo 31. května připomínáme výročí jeho předčasné smrti. Letos je to již 26 let
od tragického zasedání představitelů tehdejších politických stran ve slovenských Budimericích, kde Boleslava Bártu postihl těžký srdeční záchvat, jehož následkům podlehl.
Měli bychom se možná opět zamyslet nad odkazem Boleslava Bárty. Nebyl to zcela
jistě žádný nacionalista, jak byl některými protimoravskými novináři nazýván. Boleslav
Bárta vždy zdůrazňoval právní legitimitu obnovy Země moravskoslezské, třeba podle některých i na úkor legitimity práv moravského národa. Byl to hrdý zemský patriot, nikoliv
nacionalista. I to je možná jeden z důvodů, proč se Hnutí za samosprávnou demokracii
– Společnost pro Moravu a Slezsko, kterému předsedal, dočkalo, na rozdíl od některých
moravských nacionalistických stran, jako byla třeba Moravská národní strana, výrazných
volebních úspěchů. Bohužel se jednalo o poslední výrazný úspěch moravské myšlenky.
Možná to bylo způsobeno politickou atmosférou po rozpadu Československa, zcela jistě
také smrtí charismatického Bárty, ale svůj díl viny na tom zřejmě také má příklon části
moravských politiků k nacionalismu, který nebyl větší části společnosti kladně přijímán.
Možná bychom se z toho měli i dnes poučit.
V této souvislosti vyvstává otázka, jak jsme se vlastně
panu docentu Bártovi jako Moravané odvděčili? Památníků českých osobností, jako je Neruda, Havlíček, Rieger nebo Němcová máme i na Moravě dost, stejně jako
ulic po nich pojmenovaných. Kolik máme ale památníků
a ulic pojmenovaných po docentu Boleslavu Bártovi? Já
nevím o žádném. Možná nastal čas začít s tím něco dělat.
A v rámci přípravy památníku tomuto velkému Moravanovi minulého století by bylo vhodné oprášit také myšlenky
a ideály, které tento moravský politik zastával.

Doc. Boleslav Bárta (1929–
1991), předseda Hnutí za
samosprávnou demokracii
– Společnosti pro Moravu
a Slezsko

Ondřej Mlejnek
redaktor moravských novin
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Moravané na rozcestí
Vážené Moravanky, vážení Moravané,
dovolte mi oslovit vás všechny u příležitosti našeho červnového sněmu, který je jako vždy
touto dobou věnován památce doc. Boleslava Bárty. Tentokrát však máme na stole závažnou agendu, která se týká nejen blížících se voleb, ale také budoucnosti strany Moravané.
V naší straně vždy bylo více názorových proudů, často velmi rozdílných, které však spojuje myšlenka na obnovu Moravy, pročež má smysl držet při sobě alespoň do doby, než
Moravu v nějaké podobě získáme zpět. Toho se prosím držme i nadále.
Na minulém sněmu se ukázal nesoulad mezi těmi z nás, kteří preferují samostatnou
kandidaturu strany Moravané v co největším počtu krajů ležících na území Moravy (a jsou
ochotni tomu obětovat ﬁnance i čas), byť vyhlídky na úspěch „tady a teď“ nejsou z nejnadějnějších, a těmi, kteří preferují kandidaturu několika našich členů v jednom kraji na kandidátce jiného politického subjektu. Jelikož bouzovský sněm podle názoru některých tuto
situaci zcela nevyřešil, je činnost strany v tomto předvolebním období značně paralyzována.
Protože je zmíněným politickým subjektem hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio
Okamury, rozhodlo se jednomyslně předsednictvo naší strany k rezignaci, pokud sněm
vysloví souhlas s kandidaturou našich členů za toto hnutí v kterémkoliv z krajů. Spojení
se subjektem, který je mnohými z nás vnímán jako extrémistický, by dle našeho názoru
i v případě získání poslaneckého mandátu znamenalo pro Moravu škodu a pro naši stranu možný rozkol, který si nemůžeme dovolit.
Zvažte proto prosím zodpovědně klady a zápory nabízených řešení a rozhodněte se
správně.
Smysluplné věnování se moravské politice v současnosti znamená na své náklady
a ve svém volném čase veřejně vystupovat v médiích, na demonstracích, všemožně agitovat a probouzet ve veřejnosti její moravanství. Čiňme tak hrdě a svorně pod hlavičkou
strany Moravané a opět si podejme ruce nad hrobem docenta Bárty.

Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané
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Ke Dni moravské autonomie
Shodou okolností na Velký pátek, v moment tak klíčový pro naši civilizaci, jsme si bez
zájmu médií připomenuli Den moravské autonomie, tedy jasnou deklaraci poslanců Moravského zemského sněmu, kteří se v roce 1848 ohradili proti českému útoku na naši
zemskou samosprávu. Kvůli zlovolnému rozhodnutí o vytvoření kvazisamosprávných krajů, posilování pražského centralismu a ničení moravské identity jsem před lety vstoupil
do strany Moravané a již podruhé mám tu čest být jejím předsedou.
I my dnes hájíme ideje moravské zemské samosprávy, nesmíříme se s likvidací Moravského zemského sněmu, moravské autonomie, Moravské země. V rámci našeho úsilí
o obnovu Moravy, kterou protiprávně zničil komunistický totalitní režim (stejně jako Slezsko a Čechy), většinou diskutujeme o kompetencích samosprávných orgánů, zemských
hranicích, strategii k úspěchu. Když však usilujeme o obnovu naší země, je nutné si říci,
na jakých hodnotách by měla tato samospráva stát. K tomu není vhodnější příležitosti než
o Velikonocích.
Morava patří k západní civilizaci, kterou utvářel kontakt s antickým Římem, ke křesťanskému společenství, jehož základy u nás položila pasovská a cyrilometodějská misie,
ke Svaté říši římské a habsburskému soustátí, jehož autonomní součástí bylo Moravské
markrabství až do roku 1918. Dvacáté století, příklon k českému nacionalismu, působení
nacistické a komunistické totality a rozpuštění v československém a českém státě pak
Moravě přinesly zmar. Připravované megalomanské oslavy vzniku Československa českými nacionalisty, kteří nejenže systematicky ničí Moravu, ale rozbili i to Československo,
jsou pak už za hranou dobrého vkusu. Dnes se nám sice ekonomicky relativně daří, ztrácíme však svoji identitu a někteří z nás se stávají dezorientovanými marionetami v rukou
populistických loutkovodičů typu Tomia Okamury, kteří si namísto skutečných hodnot
vystačí s nemravnou populistickou xenofobií.
Budoucnost Moravy proto vidím v silné a jednotné Evropě, která se musí naučit bránit fyzickým i mentálním teroristickým útokům, ať už se nelidští fanatici maskují ideologií
islamistického fundamentalismu, jak to nyní činí tzv. Islámský stát, křesťanského fundamentalismu, jak to kdysi činili křižáci, nebo boje za samostatnost, jak to donedávna činila
IRA či ETA, popř. za všeobecné blaho, jak to dělali jakobíni nebo stalinský Sovětský svaz.
Jen nebezpečný hlupák, který ve skutečnosti nevědomky jako užitečný idiot slouží zájmům teroristů, si může myslet, že nebude-li muslimů/křesťanů/Irů/Rusů/Basků…, nebude terorismu. Nebude-li lidí, nebude života. Přistupovat na jinou než teologickou debatu
o výkladu Bible, Koránu či jiných starých textů je snem každého fanatika – a že se nám
tu přes noc vyrojilo odborníků, zřejmě absolventů rychlokurzů religionistiky na fakultách
nenávisti. O individuální a kolektivní vině se dle mého soudu nejlépe vyjádřil Karl Jaspers
ve své knize Otázka viny, o manipulaci mas píše třeba Georgie Orwell v románu 1984.
Terorismu se neubráníme tím, že přejmeme od teroristů jejich nenávist, přijmeme jejich
pravidla hry, podlehneme strachu, na jejich přání se radikalizujeme a staneme se jimi, rozdáme si ﬂinty a postřílíme se tady navzájem. Terorismu v našich duších se ubráníme pouze návratem k evropským hodnotám jako je jednotnost v rozmanitosti, tolerance, láska
k bližnímu. Jako jednotné společenství se silnou společnou obranou pak také můžeme
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čelit imperiálním choutkám orientálního Putinova Ruska, kovbojských Trumpových USA,
komunistické Číny či kohokoliv jiného.
V této jednotné Evropě však musí být místo i pro samostatné státy jako Skotsko či Katalánsko, nebo samosprávné země jako Morava či Slezsko. Je tedy třeba podle pravidel
subsidiarity převést ﬁnance a kompetence ze státních center na jednotnou evropskou
obranu i vrátit je samosprávným zemím typu Moravy a Slezska. To se pochopitelně nelíbí
přebujelým centrům tzv. národních států, jakými jsou Londýn, Varšava či Praha. Pokud
by nás pražští centralisté ve jménu českého nacionalismu chtěli vyvést z Evropské unie,
má Morava, stejně jako třeba Skotsko, právo na referendum o vystoupení z tzv. národního
státu (myšleny národy vzniknuvší v 19. století), jelikož ten mu, na rozdíl od silné Evropy,
bezpečí a existenci nezaručí. Budoucnost Moravy je ve svobodné Evropě, ne v Rusku,
USA či Číně, ve svobodě myšlení, ne v populismu, konspiracích a vymývání mozků dezinformačními weby „alternativních pravd“.
Populistickým manipulátorům typu Václava Klause či Miloše Zemana se dařilo a daří
obracet nenávist společnosti proti Evropské unii či nejrůznějším menšinám, čímž dokonale odvrací pozornost od skutečných škůdců, jimž u nás dominuje pražský centralismus.
Obranou proti tomu je pouze kvalitní vzdělávání a pevné vštěpování hodnot v rodinách
– náš hodnotový amalgám má jistě složky liberálně-sociální, křesťansko-konzervativní či
Bůh ví jaké ještě, ale naše hodnoty musíme žít, nemohou zvětrat do pouhých ﬂoskulí
a frází.
Na těchto hodnotách se může v rámci reformované EU přetvořit centralistická a přebyrokratizovaná ČR v moderní spolkový stát, jehož součástí bude i samosprávná Morava se
svým sněmem, hranicemi, legislativními a daňovými kompetencemi. Tyto hodnoty budu
prosazovat i u Moravského kulatého stolu, který sdružuje různorodé promoravské organizace.
Věřím, že stejně jako je Velký pátek jen začátkem cesty ke Zmrtvýchvstání, bude i připomínka Dne moravské autonomie impulzem k obnově moravské samosprávy – s tímto
programem půjdeme i do letošních parlamentních voleb, a proto: sdílejte, podporujte,
kandidujte, volte!

Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané
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Zemřela Moravanka paní Alena
Ovčačíková
Paní PhDr. Alena Ovčačíková zemřela 24. května 2017 po těžké nemoci. Poslední rozloučení proběhlo 29. května v olomouckém krematoriu.
PhDr. Alena Ovčačíková (1956–2017) byla dlouholetou bojovnicí za práva Moravy. Narodila se 2. května 1956 v Olomouci, kde vystudovala historii na Univerzitě Palackého. Poté působila jako odborná pracovnice ve Státní vědecké knihovně
v Olomouci. V roce 1990 byla zvolena za Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko do Sněmovny národů. Ve Federálním
shromáždění působila jako předsedkyně poslaneckého klubu a předsedkyně sociálního
výboru Sněmovny národů až do roku 1992. V roce 1991 se významně podílela na informování veřejnosti o možnosti přihlásit se k moravské národnosti při sčítání lidu. Později
se stala členkou Hnutí samosprávné Moravy a Slezska, kde působila i jako místopředsedkyně. V roce 2005 se HSMS sloučilo s Moravskou demokratickou stranou do strany
Moravané, ve které Alena Ovčačíková svoji politickou dráhu ukončila.
Z nestranických moravských aktivit je možné uvést její angažovanost při založení Moravského a slezského informačního centra a také dlouholeté členství v Moravském národním kongresu, kde v letech 1995-2013 vykonávala i funkci prezidentky. Opomenout nelze
ani její záslužnou činnost spisovatelskou.
Čest její památce!
Redakce

Jaroslav Beneš – loštický řezbář a dřevorytec
Jaroslav Beneš je umělecký řezbář věnující se tvorbě dřevěných betlémů. Široké veřejnosti je znám díky svému unikátnímu dílu, stále se rozrůstajícímu loštickému betlému. Raritou
betlému je mimo jiné to, že už několik desítek postaviček v něm představuje autentické
postavy nejen z Loštic či jejich blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších míst Moravy.
Pana Beneše jsme přišli požádat o rozhovor jako členové Spolku moravských karavanistů z Loštic.
Mistře, jak jste začínal jako řezbář od útlého dětství a kde jste vyrůstal?
Od svého dětství jsem začal vyřezávat polínka za kamnama doma v Mohelnici. Naši rodiče topili v kamnech, jak to bývalo v kachlákách, a já jsem za těma kamnama bral z koše
polínka a ořezával jsem ty polínka a dělal jsem panáčky, zkoušel jsem co to dřevo vydrží
a co vydržím já. A potom se to rozrůstalo, že jsem potom ve školních letech už v té době
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začal dělat různé věci z překližek, tenkrát to letělo lupénkovou pilkou, chodil jsem do modelářského kroužku k panu Slámovi, co potom on tady u mě vystavoval. Dalo by se říct, že
jsem mu zase mohl vrátit tu jeho péči.
Jaký byl Váš první řezbářský nástroj? Jaká byla první vaše ﬁgurka?
První řezbářský nástroj byl kuchyňský nůž, ten jsem si potom přivlastnil a naši si museli
koupit nový. A první ﬁgurka vznikla, já nevím, tak nějak v sedmé třídě na základní škole.
A navíc mi jsme měli okna do Vodní ulice, mnozí ví, že jsem vyrostl v Mohelnici, a já jsem
si z toho okna udělal tak trošku výlohu, to si pamatují mnozí lidé, a tam jsem začal vystavovat ty svoje věci. Abych se i trochu nabíjel byl jsem schovaný za záclonou a pozoroval
jsem, jak se lidem líbí. A to mě hrozně nabíjelo, to bylo ono to je potřeba, aby vám to
někdo pochválil tu prácu, aby někdo řekl, ježíš, kdo to dělal, je to moc hezký a tak dál. To
tam vzniklo takový to jiskření mezi lidma a mnou. A potom teda jsem se dostal do spolku
výtvarnýho v Mohelnici, to vedl tenkrát, tuším, pan Kotrle. Byl tam pan Josef Beránek, bylo
jich tam víc těch Mohelničáků a oni mě přibrali do toho spolku výtvarnýho, to se jmenovalo, ty výstavy, Člověk a volný čas. Tam jsem velice rád chodil, s nima jsem vystavoval a to
bylo další, kdy jsem se dostal na úroveň k temhle lidem.
Kdy padl nápad vytvořit Loštický betlém s významnými osobnostmi z Loštic a z blízké i vzdálené Moravy?
Nó, tak to bylo, když jsem tady v Lošticích koupil dům, kde bydlím dodnes, a jednou jsem
se vzbudil, že já musím ze svého domu udělat ateliér a ukazovat lidem, co teda dělám,
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a nato jsem začal jezdit po těch betlémech, jako třeba v Třebechovicích pod Orebem.
Na různých výstavách betlémů mě to hrozně nadchlo, jednak i mohelnické betlém velké,
které už jako kluk si pamatuju, když jsem tam chodil ministrovat, které vytvořil vlastně pan
Nedomlel ze Starýho Města a pokračuje jeho syn. Takže loštické betlém začal vznikat
vlastně až když jsem tady na tom baráku zůstal a prostě jsem si řekl, že tady založím betlém, ale ten betlém jsem měl v úmyslu vlastně půjčovat do kostela a já jsem ho nakonec
tady udělal a byl tady se mnou pan Herzig, malíř z Dubicka, který se mnou tady vystavoval
své obrazy, to byl se mnou takový zakladatel betléma. Že teda budeme dělat výstavy, ale
jen pro sousedy, pro okolí a pro známé z práce, vzniklo tak vlastně nějak nevinně, že bylo
třeba asi dvacet ﬁgurek, že jsme to tady dali na plot, že tady bude betlém a že tady z těch
dvou ulic se lidé přišli podívat. Já říkal, Petře, je to škoda, budeme pokračovat dál a on
teda nadával, že to nebude mít žádnou cenu, Já říkal, né nesmíme se vzdát a začal jsem
to rozšiřovat a dělat další ﬁgurky a to vznikla první ﬁgurka loštickýho zpěváka na kúru
v loštickým kostele, pana Švarce, kde jsem chodil jako vždycky na mšu a vždycky jsem si
ho prohlížel a říkám, já bych ho mohl zkusit udělat jako ﬁgurku do tohoto betlému. A on,
aniž by něco tušil, aniž by jsem si ho nechal fotit, tak jsem vzal špalík dřeva a začal jsem
ho z hlavy tak nějak dělat. Na to, abych ho dodělal, samozřejmě jsem potřeboval ten model vidět, tak si představte, že jsem si vzal dláta do kostela, jak byla na hrubo ta ﬁgurka,
a když bylo kázání, tak nikdo nic nevěděl, jen varhaník se díval, co dělám, a já roztáhl dláta. On tam stál pan Švarc a nic netušil, on byl trochu nahluchlé a já jsem si ho tak z boku,
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ten nos a všechno, pěkně udělal. Pak jsem mu tu ﬁgurku ukázal, no on říkal, jestli bych mu
ji neprodal, a já mu řekl, to je první ﬁgurka do betléma. To jsou takové krásné vzpomínky.
A pak už to jelo, ale pak už jsem si je nechal fotit lidi různě, aby to trochu vypadalo.
Koho jste z významných osobností Loštic a Moravy ztvárnil ve vašem betlému?
Každá ﬁgurka je svým způsobem, jako člověk, originál, protože když to je člověk, které to
je, tak vlastně je originální, něco pro to město udělal, to se fakt nedá říct významný. Nejvýznamnější je, že jsem se rozhodl udělat ty starosty tak, že jsem začal od toho inženýra
Škodu. Já jsem nezačal od pana Vintrochy, to jsem začal od pana Škodu inženýra, to byl
první starosta, co jsem udělal, pak byl doktor Lolek a teď je tam vlastně starostka paní
Šárka Havelková Seifertová.

Mistře je všeobecně známo, že spolupracujete s významnými malíři ze širokého
okolí. Můžete nám říci, s kým spolupracujete?
Jak říkám, první malíř, se kterým jsem začal hodně spolupracovat, a ten tady vystavoval
a dokonce portrétoval nebo portrétuje dodnes, je Petr Herzig z Dubicka. S ním mě tenkrát
vlastně seznámil farář, které ho sem přivedl, a říkal, tady je podobné člověk výtvarnýho
cítění, jako ty, a tak jsem říkal, že začneme něco podnikat. Pak se k nám přidal nebo jsme
oslovili Pavela Taťouna, Juliju Olešovskou, která tady učí výtvarnou výchovu pak je tady
Andrea Foltová, která se odstěhovala ale je Loštičanka a je tady paní Geislerová, takže je
nás tady víc. Třeba je tady fotograf Radek Opluštilů, které tady vystavuje každé rok, je tady
keramička Jana Valouchová a já nevím, koho bych tak ještě vzpomněl. Byl tady s náma
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pan Řmot, kovář, které už dneska nemůže dělat ze zdravotních důvodů, ale je velice oblíbené občan i jako řemeslník, které vyučoval další kováře v Žádlovicích na zemědělské
škole.
Mistře, jaké jsou vaše plány do blízkého budoucna, kdo bude další postavičkou
ve vašem betlému?
No a to je to, co já nikdy nemůžu říct, kdo bude, protože to se strašně mění. Nějaká událost se stane během roku… Třeba já vám řeknu takové příklad: Tady proběhl takové beran
přes Loštice a potom se tady tudy vracel a honili ho hasiči a já jsem tam zaznamenal
přímo toho pana Saparu, jak ho nahání ten beran. Postavil se mu do cesty a milé beran,
jak je milé na obrázku, tak ho nabral. Takže to jsou situace který jsou třeba i pro mě vtipný
a já jsem to zachytil do toho betléma. Tady tím způsobem jsem vytáhl taky ty hasiče, že
mají takový věci, nejenom hašení ohně, ale i nahánění zvířat a různý jiný věci. Protože
mám hasiče rád, je to svým způsobem obětavá funkce a vždycky říkám, že je ve městě
potřeba, a v každý dědině, takže jsem udělal velitele hasičů pana Josefa Pokorného,
které tady zalévá oheň. To bylo právě těžký, jak ho zase udělat. Jak chcete udělat hasiče
v betlémě? Vono to je fakt těžký, takže jsem začal přemýšlet, tak říkám, sakryš, vždyť je
tam pan kovář, které tam kuje do něčeho a tam lítajó jiskry od toho, tak jsem tam udělal
Josefa jako velitele hasičů s džberem, že to zalívá a bylo to vyřešený, ten už nemůže být
nikde. Tento Josef Pokorný, velitel hasičů, nemůže být v jiným místě než u toho džberu. Jinak z moravskéch ﬁgur je tam třeba Frištenské, zajímavé Litovelák, Eskymo Welzl a další.
Tady vidíte, že na Moravě je spoustu lidí, že ta Morava opravdu je sice malá, jak oni říkajó,
ale je tady spoustu chytréch lidí, vzdělanéch lidí, silnéch, jak byl ten Frištenské. Tady
k tomu Frištenskému vám řeknu takovou příhodu krásnou, že tady existuje ještě občan
které byl tehdá malé kluk a když se ten Frištenské tady někde pohyboval a chtěl jim tady
udělat takový to vystoupení, tak měl v kapse takové hřebík, ten vytáhl a ohnul ho do tvaru
srdíčka. Já tady mám kopiju. Prostě ten člověk opravdu žije, ten má ten originál a podle
toho jsme tepelně ohnuli hřebík do podoby, jak je ten originál. Pak je tady největší chlap
na Moravě, obr Josef Drásal z Chromče, okres Šumperk, tak vidíte zase Morava. Eskymo
Welzl zase Morava. Ten Eskymo Welzl, zdatný zámečník, jo jako vyučené, i když někteří
lidi o něm říkali, že byl hulvát. No tak každé je svým způsobem uletěné a von zas sem
tam plivnul na chodník, protože kouřil trabuka, to se o něm vědělo, ale uměl velice pěkně
vyprávět, když se dostal mezi eskymáky má knížku vydanou a hlavně vemte si, že když
Moravák přišel mezi eskymáky a zdokonaloval jim pastě i na medvědy a udělal jim různé
zlepšováky, když to řeknu, a oni si ho tak oblíbili, že, tady vidíte, Moravák se stal velitelem
eskymáků a tam i zemřel, takže to je pro mě taková ﬁgurka, která by v tomto betlémě měla
být. Dělám i normální občany a nejdu za hranice Moravy. Často mě osloví někdo třeba
až z Čech. Bohužel i když něco dobrýho udělal, tak já jsem to pojal jako moravský, jako
takovou vzpomínku na Moravu a na Loštice. Takže další, koho bych tam vzpomněl, třeba,
přemýšlím, Roman Smetana, které je taky Moravák, Olomoučák, je to první politický vězeň
v tomto režimu, když ho chtěli zavřít na tři roky. Když je teda demokracie, tak proč ho chtěli
zavřít na tři roky za to, že namaloval tykadla? On neudělal ani žádnou sprosťárnu, že by
namaloval něco sprostého, jen jim namaloval na čelo tykadla. Proto jsem ho zde udělal
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jako jedinýho brouka s jeho podobou, které má tykadla a nese smetanu. Je zde třeba
Jaroslav Wikrent, které nám neodešel z Moravy do Prahy a zůstal na Moravě i za cenu,
že třeba tady nedosáhl tolik. Jak kdyby šel do Prahy, jak oni říkajó, tak se z něho stane
ještě větší celebrita. Ale protože to jsou lidé, kteří mají rádi tuto zem naši moravskou, tak
zůstali zde jako Wikrent, Pavel Novák, a podobně. Pavel Novák je zde taky spodobněn.
Jistě víte, že do poslední chvíle, i když byl těžce nemocné, tak zpíval. Já si to pamatuju.
Dětem chodil dělat vystoupení, a proto jsem k té jeho ﬁgurce taky na jednu ruku vyřezal
srdce na dlani, z kterého vychází houslové klíč. Jinak je tam taky Karel Kryl další moravská
celebrita, která sem patří, a tak dále.
Mistře, a jak to je s Liškou Bystrouškou?
Liška Bystrouška patří sem přímo do Loštic, k Lošticům, tady jsou stezky lišky Bystroušky.
Liška Bystrouška sem neodmyslitelně patří, ta se vlastně dostala k Brnu trochu omylem.
Původ té lišky Bystroušky je, že Stanislav Lolek, malíř, které ju vůbec způsobil, prvními
skicemi naskical, když chodil k panu Kořínkovi na Veselí na vzdělání kolem lesa, které
ho učil zvěř milovat ctít a mít rád lesy a tak, takže tam k němu chodil a on mu vyprávěl,
že tady v tom okolí žije liška velice chytrá, která lítá po lese v kozačkách, čepice sebere
zemědělcům, co se jí líbijó, a ještě krade, potvora, zabíjačky, takže vleze třeba do špajzky.
Byla několikrát viděna, že táhne kýbl se škvarkama třeba jó, jetrnice a podobně děda
mi to vykládal. Děda a táta pocházeli z Vranové Lhoty a když mně něco dovezli z pouti,
vždycky říkali, potkali jsme lišku Bystroušku. Když jsme nechtěli jest chleba, které byl už
takové natvrdlé, tak vždycky bábi říkala, sakryš, děcka, snězte to, vždyť nám to dala liška
Bystrouška, to má kouzelnou moc. A my jsme najednou ten chleba snědli a nemusel nás

12

nikdo pobízet. Tak to jsou takový krásný vzpomínky ale teď vám chcu říct jak se ta liška
Bystrouška zatoulala k Bílovicům. Takže pan Lolek, když vyrůstal v tom Paloníně, tak si
tam právě dělal ty skici, pak to nechal někde ve složce ty perokresby o té lišce, jak krade. Měl ji několikrát namalovanou s těma pytlama, já jsem ji tady vyřezal třeba jak kradla
v JZD v Lošticích, tak má pytel a na tem má JZD Loštice. Já to beru tak trochu sportovně,
ze srandy. No, ale zkrátka, oni k němu tenkrát přišli, oni už ho znali – Frombergr, ten
nakladatel, s tím Těsnohlídkem, prostě ho navštívili a říkali: Nemáte něco do Lidovéch
novin, nějaký kresbičky? Potřebovali bysme něco na pokračování. A on říká, to jsou ty
krásný náhody, on říká, já tady teď nic nemám, já bych musel něco namalovat, ale nemám
čas. A oni když odcházeli od něho z atelieru, tak zakopli o tu složku, ta se otevřela a tam
viděli lišku, jak krade omotaná klobásama, no a oni povídali, to by se nám hodilo, to je
vono. Jenže tenkrát nebyly žádný autorský práva, tak on řekl: Víte co, když se vám to líbí,
vemte si to. Ale von měl aspoň říct jednu větu: Víte, tenhle seriál těchhle lišek, to musíte
napsat, že to u nás vznikl. A co voni udělali? Zase si to udělali doma u nich u Bílovic, že jo,
a najednou je liška tam. Ale tady je opravdovým domovem a tam má přechodný bydliště,
já tomu říkám. Ale teďka ještě taková krásná věc, jak se to dostalo k mistrovi Janáčkovi.
To je právě, že jak to chodilo potom v těch Lidovéch novinách, tak to přišlo až do toho
bydliště teho Janáčka na těch Hukvaldech a tam poklízela nějaká paní, poklízela v bytě
a otevřela tam Lidovky on seděl údajně za klavírem, tak to znám z těch knih a vyprávění,
a ona se začala smát, protože to tam viděla krásně namalovaný, a Leoš se taky podíval
od toho klavíru a říkal, čemu se v těch novinách smějete, můžete mi to půjčit? A dal si to
do toho pultíku, no a mistr začal klapat na klavír, když to tak řeknu a skládal to o té lišce
a vznikla opera, která se hraje na všech světovéch scénách. Tak tady vidíte, jak se naše
liška od Loštic zatoulala až k tem Bílovicím a odtud do celého světa.
Mistře, víme, že jste byl navržen na osobnost Moravy za rok 2016. Co to pro vás
znamená a jaký postoj zaujímáte k otázce moravanství?
No já říkám, že mám Moravu rád a už to, když vemete, tu píseň Morava, krásná zem, tím je
řečeno všechno. Nemusíme říkat, že každé má mět rád svou zem, kde se narodil, i když
tady se trochu vytratila ta hanáčtina, protože jsme nebyli tak vychovaní přímo, že bych
mluvil hanácky ale je to tady, patříme sem a měli by sme svou zem bránit a proste proto
něco dělat, ať je to tím uměním nebo tak. Ale ještě jste se ptal kolem té Moravy na něco
jiného…
Ptal jsem se na moravanství.
Ano to já mám takové svoje recesní věci, občanku recesní, kde mám napsaný, jak vy
říkáte, národnost moravská – hanácká, no třeba, nebo říše velkomoravská píšu na obálky
a když to lidem přinde, tak si toho považujó a ti, co majó tu Moravu opravdu rádi, když
jim tam dáte takový razítko s tím naším znakem té moravské orlice, tak to pro ně něco
znamená, a tam už to je vidět, jak se člověk k tomu zachoval. Ale také jste se ptal co
říkám, že jsem byl navržené na osobnost Moravy? Je to takový dobrý popíchnutí, abych
v tom pokračoval. To nejde o to, jestli to dostanu, tu první cenu, nebo jestli budu zvolené
jako Moravák první, ale de o to, že mě tam vůbec někdo navrhl, toho si velice považuju,
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to má pro mě jakousi sílu, že už si mě někdo povšiml, tím dali najevo, že už pro tu Moravu
něco dělám, že mě navrhli. Není to vo té ceně. Já neříkám, že bych ju musel mít první, to
v žádném případě, ale vážím si toho, že jsem byl vůbec navržen.
A ještě bych chtěl dodat k moravskýmu praporu. Tam je důležitý, když je třeba Cyrila
a Metoděje, nebo dovíjaký svátky, proč by měl viset prapor unie a neměl by viset prapor
obce a Moravy. To už tady toto je shnilý, špatný, že vůbec starosta dovolí, aby se tam dával
nějaké prapor, které nám někdo vnutil, kdežto ten moravské nám patří, ten je nám dané,
tak to řeknu a tak by to mělo být, ale stydím se za to, že to tak někde není.
Mistře, děkujeme za rozhovor.
V rozhovoru jsou použity originální výrazy pana Beneše v hanáčtině.
Pavel Voslař a Jan Smital

Brněnská beseda u cimbálu
Ve čtvrtek 25. května 2017 se v restauraci DNO u Divadla na Orlí v Brně uskutečnila
v rámci schůze brněnské organizace strany Moravané beseda u cimbálu s cimbálovou
muzikou Pavla Popelky.
Zahrádka restaurace, kde se akce uskutečnila, byla večer téměř plná, litovat můžeme
jedině faktu, že mezi návštěvníky tvořili členové strany Moravané výraznou menšinu. No,
ale i tak jsme si akci užili, pěkně jsme si zazpívali, zatančili a navíc jsme úspěšně propagovali stranu Moravané mezi návštěvníky restaurace. Z tohoto pohledu je tedy možné
hodnotit akci za vydařenou.
Ondřej Mlejnek
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