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Úvodník
Milí čtenáři a milé čtenářky Moravských novin,
máme tu nový rok 2017, do kterého vám přeji hodně štěstí a zdraví. V tomto roce nás čeká
zemský sjezd v Prostějově s volbou nového předsednictva a také volby do Poslanecké
sněmovny. Jakým způsobem a jestli vůbec budeme ve volbách kandidovat se teprve
rozhodne, tak jen doufám, že naše rozhodnutí bude správné a ku prospěchu naší země
Moravy. Snad se nenecháme strhnout lákáním některého z populistických nebo dokonce
extrémistických uskupení na naší politické scéně a půjdeme dále svoji cestou, která sice
nemusí být v blízké době tou z hlediska volebních výsledků nejúspěšnější, ale zato si
i nadále zachováme čisté svědomí.
Minulý týden jsem se v Brně zúčastnil recesistického pochodu fanoušků britské komediální skupiny Monty Pythons inspirovaného jejich známým skečem o ministerstvu švihlé
chůze (Ministry of Silly Walks). Na akci dorazilo přes 200 fanoušků, kteří si přišli užít pochod švihlou chůzí z Moravského náměstí až do Denisových sadů. Monty Pythony mám
rád, takže proč ne. Poté, co jsem fotky z této akce umístil na facebook, okomentoval to
jeden můj moravský známý slovy, že to vypadá, že na akci bylo asi tolik lidí, kolik obvykle
chodí na brněnský pochod za Moravu, tedy největší pomoravskou akci pořádanou Moravskou národní obcí. Na akce pořádané stranou Moravané to je většinou ještě o něco
méně lidí. Za zamyšlení by tedy stálo, jakých politických úspěchů chceme dosáhnout,
pokud nejsme schopni s myšlenkou nutnosti obnovy moravské samosprávy oslovit v moravském hlavním městě ani tolik lidí, jako výše zmíněná britská komediální skupina? Tím
samozřejmě nechci říct, že bychom měli boj za pošlapávaná práva naší země vzdát, spíš
bychom jej měli zefektivnit.
Jedním z největších problémů nejen naší strany, ale celého moravského hnutí, je akutní
nedostatek ﬁnancí. Zatímco jiné strany, hnutí i spolky hospodaří s milionovými rozpočty
naplňovanými příjmy ze státního rozpočtu, případně od bohatých sponzorů, tak my se
na naši činnost skládáme po korunách z našich rodinných rozpočtů, abychom potom
práci po stranu věnovali zdarma stovky hodin ročně z našeho volného času. Přitom dosáhnout na ﬁnance ze státního rozpočtu, tedy vlastně i na naše vlastní peníze, nemusí
být tak složité. Stačilo by například přihlásit se jako Moravané ke statutu národnostní
menšiny a tvrdě si stát za tím, mít možnost čerpat ﬁnance z fondu určeného národnostním
menšinám. Na Slovensku to funguje, tak proč by to nemělo fungovat v České republice?
Údajně bychom si tak mohli ročně přijít na dotaci ve výši asi 70 milionů korun ročně.
O tuto dotaci by samozřejmě nemohla žádat strana, ale moravské kulturní organizace, ale
i tak. Dokážete si představit, jak by vypadal třeba takový Pochod za Moravu s rozpočtem
v řádu milionů? Jsem přesvědčen, že by se na něj potom jistě podařilo přilákat více lidí
než na pochod švihlé chůze.
Podstatně méně účastníků se ale sešlo 19. prosince 2016 na Velehradě. Cílem tohoto
setkání, které bylo určeno jen pro zvané, ale nebylo překonávat rekordy v účasti. Cílem
bylo vyhlášení Deklarace moravského národa. Jedná se o novou iniciativu čestného předsedy Pavla Dohnala, o které je podrobněji pojednáváno na dalších stranách tohoto čísla
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Moravských novin. Přál bych si, aby i tato iniciativa výrazně přispěla k nápravě historické
křivdy, tedy k obnově nezákonně zrušené moravské zemské samosprávy.

Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané

Slovo předsedy
Milé Moravanky, milí Moravané,
dovolte mi popřát vám i Moravě do nového roku především hodně zdraví a samosprávy.
A co nás v následujících měsících čeká především? Naše úsilí o obnovu moravské zemské autonomie a emancipaci moravského národa povedeme v několika směrech.
Individuálně jako občané jistě všichni podporujeme Moravskou národní iniciativu,
na jejímž vzniku a rozvoji má největší zásluhy náš čestný předseda Pavel Dohnal. V momentě, kdy sílí snahy změnit Ústavu ČR tak, aby se ze státu občanů České republiky
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku stal národní stát Čechů (navíc pod názvem Česko /
Czechia), je toto konání více než na místě a naše aktivní angažování se v něm je nutné.
Jako politická strana si na březnovém sjezdu v Prostějově zvolíme nové vedení, které
bude koordinovat naši případnou účast v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, popřípadě i ve volbách následujících. Ať už bude naše angažmá jakkoliv
symbolické, všechny nás čeká aktivní shánění ﬁnančních prostředků, nových členů a příznivců, vytváření písemných stanovisek a hlavně aktivní participace na každodenním životě
v našich obcích, abychom jako komunální politici získali mandát i pro vznešené politické
cíle našeho celoživotního snažení. Během roku zorganizujeme happeningy, na nichž se
budeme snažit mediálně upozornit na zoufalé postavení Moravy a Moravanů v českém
centralizovaném státě či na nesmyslnost a zbytečnost krajského řízení. Zároveň budeme
hledat další témata, kterými bychom dokázali oslovit novináře i veřejnost.
Samozřejmě nás čekají i vnitřní ideové spory, jež nás často spíše otravují, než posilují,
mravenčí každodenní provozní práce, kterou každý považuje za jednoduchou a samozřejmou, ale téměř nikdo ji nechce či není schopen dělat apod. Ale my víme, že plujeme na té
správné lodi, byť je zatím malá, poněkud vetchá a neustále zmítaná bouřemi oceánů tzv.
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velké politiky. Konstrukci má ale škuner Moravia dobrou, pojďme
tedy společně zašít a napnout plachty, abychom co nejdříve bezpečně přistáli u Země moravské, našeho domova.

Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané

Deklarace moravského národa, 19. prosince 2016,
Velehrad, Morava
Při příležitosti několika letošních výročí, které se vztahují kromě jiného i k moravské národnosti:
• 50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Valným shromážděním OSN, ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení,
• 40. výročí začlenění Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních
právech, ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení, do legislativy České republiky,
• 25. výročí sčítání lidu, kdy se poprvé oﬁciálně statisíce občanů přihlásily k moravské
národnosti,
• 15. výročí přijetí zákona o právech příslušníků národnostních menšin, dle kterého občané moravské národnosti nejsou uznáni ani jako většinové ani jako menšinové národní společenství
se uskutečnily dvě diskusní setkání občanů moravské národnosti. První setkání proběhlo 26. 11. 2016 v Kroměříži a druhé 9. 12. 2016 v Brně. Na setkáních byla diskutována
především problematika práva moravského národa na sebeurčení, jako prostředku prosazení obnovy autonomie Moravské země v rámci České republiky. Na základě diskuse
a následného připomínkování byl vypracován text Deklarace moravského národa. Datum slavnostního vyhlášení byl stanoven na pondělí 19. prosince 2016, na den 50. výročí
přijetí Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech Valným
shromážděním OSN, ve kterém je národům garantováno právo na sebeurčení na památném místě Moravanů, na Velehradě. Mluvčími Moravské národní iniciativy byli zvoleni
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a Ing. Pavel Dohnal.
Po 25 letech od sčítání lidu, ve kterém se občané České republiky poprvé oﬁciálně
přihlásili k moravské národnosti a v průběhu kterých byla ze strany oﬁciálních institucí
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v České republice ignorována jejich národní a zemská identita, dochází současná generace Moravanů k poznání, že není jiné cesty k obnovení samosprávy Moravské země, než
se dát cestou prosazení práva moravského národa na sebeurčení.
V Deklaraci moravského národa jsou uvedeny dva základní požadavky
– požadavek novelizace zákona o národnostních menšinách, ve kterém budou vedle
občanů české národnosti uvedeni také občané moravské národnosti jako příslušníci
většinového národního společenství v České republice
– v návaznosti na schválení požadované novelizace zákona č. 273/2001Sb. požadavek
následné přijetí takových legislativních úprav, které umožní vznik politicky autonomní
Moravské země v rámci České republiky
Deklarace moravského národa se stala základním dokumentem
Moravské národní iniciativy, ke které se můžete přihlásit podpisem Deklarace a jako signatář či signatářka se zapojit do její činnosti. Další informace najdete na webových stránkách Moravské
národní iniciativy www.moravsky narod.cz

Pavel Dohnal
mluvčí Moravské národní iniciativy

Podepsaná deklarace Moravského národa.
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Znění Deklarace moravského národa
Historie je dědictvím, kterého se žádný způsob vlády a správy věcí veřejných nemůže zříci.
Dějiny končí i začínají vždy dnes, byly právě takové jaké byly a mají tu výhodu, že je nelze
už nijak a ničím změnit. Oproti tomu výklady a pojetí dějin podléhají ideovému prostředí
doby.
Morava v roce 1918 nevstoupila do samostatné Republiky československé jako součást
českého státu, ani jako součást zemí Koruny České. Podle rakouské ústavy z roku 1867
v době před zánikem habsburské monarchie v roce 1918 byly Království české a Markrabství moravské dvě na sobě zcela nezávislé korunní země, obě podřízené přímo Vídni.
Od vzniku Československa v roce 1918 byly uskutečňovány kroky s cílem svrchovanost Moravy co nejvíce omezovat a moravské povědomí likvidovat. Zrušení zemské samosprávy Moravy zavedením krajské správy v roce 1949, neobnovení zemského uspořádání
státu v roce 1991 a opětovně obnovení krajského uspořádání v roce 2000, nerespektující
ani její hranice, jsou nejzávažnější příčiny stavu, ve kterém se po staletí samosprávná Morava v současnosti nachází jako bezejmenná součást České republiky.
Zkušenosti se stále se stupňující protimoravskou politikou oﬁciálních institucí v České
republice vedou současnou generaci Moravanů k poznání, že není jiné cesty k obnovení samosprávy Moravské země, než se dát cestou prosazení práva moravského národa
na sebeurčení.
My, národ moravský,
V roce 25. výročí konání sčítání lidu, ve kterém se mohli občané České republiky poprvé
oﬁciálně přihlásit k moravské národnosti,
V roce 50. výročí přijetí Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních
právech Valným shromážděním OSN, ve kterém je všem národům zajišťováno právo
na sebeurčení
• všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují
svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj,
• všechny národy mohou pro své vlastní cíle svobodně disponovat svým přírodním bohatstvím a zdroji bez újmy na jakýchkoli závazcích, vyplývajících z mezinárodní hospodářské spolupráce, založené na vzájemné výhodnosti a mezinárodním právu. V žádném případě nesmí být národ zbaven svých vlastních prostředků k životní existenci,
• Státy, smluvní strany Paktu, včetně těch států, které jsou odpovědny za správu nesamosprávných a poručenských území, budou podporovat uskutečnění práva na sebeurčení a budou toto právo respektovat v souladu s ustanoveními Charty Organizace
spojených národů,
při vědomí, že všechny zásadní státotvorné změny, které se udály za posledních 100 let
na území Moravy, se uskutečnily na základě práva národů na sebeurčení
• V roce 1918 vznik Československa na základě práva československého národa na sebeurčení,
• V roce 1968 vznik československé federace na základě práva českého a slovenského
národa na sebeurčení,
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• V roce 1993 vznik Slovenské republiky na základě práva slovenského národa na sebeurčení a současný vznik České republiky,
S odkazem na Listinu základních práv a svobod, která je součástí i ústavního pořádku
České republiky, ve které je deklarováno
• každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti,
• zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování,
• nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv
a svobod,
při přesvědčení že nadešla doba pro prosazení nezadatelného práva moravského národa
na sebeurčení
požadujeme:
1. Novelizaci zákona č. 273/2001 Sb. O právech příslušníků národnostních menšin, kterou budou deﬁnováni občané moravské národnosti, vedle občanů české národnosti,
jako většinové národní společenství České republiky.
2. V návaznosti přijetí požadované novelizace zákona č. 273/2001Sb. přijetí takových
legislativních úprav, které umožní vznik politicky autonomní Moravské země v rámci
České republiky.
19. prosince 2016, Velehrad, Morava

Vyhlášení Deklarace moravského národa před bazilikou na Velehradě.
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Fotograﬁcká příloha k vyhlášení Deklarace moravského národa
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Jak mohli někteří zastupitelé Moravanů zapřít Moravu?!
V rámci příprav na letošní volby do Poslanecké sněmovny hodlá politická strana Moravané v příštích týdnech a měsících nastoupit cestu větší aktivizace své členské základny.
Chceme pravidelně oslovovat naše členy, příznivce, sympatizanty, tedy všechny ty, kterým
nejsou osudy moravské země lhostejné a kteří by rádi svoji rodnou Moravu po desetiletích „temna“ opět viděli vzkvétat jako samosprávnou zemi v rámci České republiky. Naše
členy a sympatizanty hodláme poprosit o intenzivnější zapojování se do různých forem
předvolební agitace v místech jejich bydliště, do oslovování spoluobčanů, tedy do osobní
agitace a současně i širší propagace našich společných idejí. V rámci užší spolupráce je
vyzveme k hledání závažných problémů, které trápí spoluobčany a jejichž řešení bychom
v případě volebního úspěchu mohli a také dokázali řešit.
Je nám však více než jasné, že na celorepublikové úrovni a dokonce, jak nám prozradily výsledky loňských voleb do krajských zastupitelstev, i na úrovni „zemské“ nedokážeme
v současnosti a za daných zcela nevýhodných a diskriminačních podmínek pro malé
strany překročit stanovenou hranici pro vstup do vyšších sfér politiky. Přesto hodláme
přesvědčovat Moravany o tom, že jejich volební hlas odevzdaný straně Moravané nebude
zcela zbytečný. O dobrý volební výsledek s co nejvyšším počtem promoravských hlasů se
totiž budeme moci opřít v dalším snažení, politickém soupeření s jinými stranami a především v argumentaci, že více než šest set tisíc občanů, hlásících se k moravské národnosti, není jen hrstka „folkloristů“, ale uvědomělých lidí, jejichž hlasy by měly být vyslyšeny
a dlouhodobě popíraná historická práva, která by obecně prospěla celé republice, by
měla být konečně obnovena. Mezi Moravany totiž panuje obecný názor, že volební hlas
odevzdaný naší straně je ztracený. A proto podpoří raději nějakou z větších politických
stran, i když v jejich programu nenalezneme ani zmínku o moravských zájmech a nápravě
křivd spáchaných na moravské zemi.
Při plánování v našem případě „staronových“ a již vlastně tradičních „moravských“ cílů
i nových úkolů, vedoucích k jejich naplnění, je vždy dobré nejprve vyhodnotit současný
stav věcí, zrekapitulovat dosavadní činnost a poohlédnout se po tom, o koho se lze opřít.
Kdo opravdu v rámci svých možností alespoň malou troškou dokázal přispívat k dílčím
úspěchům, kdo spolupracuje a kdo se také hodlá dál aktivně podílet na práci pro Moravu. Toto poohlédnutí však může být i trochu nebezpečné, neboť se z něho může někdy
i mírně zatočit hlava. Zjistíme totiž, že zdaleka není vše tak růžové, jak jsme si to malovali
například před dvěma lety při volbách do místních zastupitelstev.
Právě místní zastupitelé v obcích a městech různých koutů Moravy, kteří kandidovali
za politickou stranu Moravané, by měli být hlavními „buditeli“ moravské myšlenky a prosazovateli našich dlouhodobých cílů. Měli by ve svých obcích, městech a regionech nejen
čile komunikovat a spolupracovat s místními a oblastními organizacemi strany a předsednictvem strany, ale také z pozice zastupitelů v duchu a souladu s našimi stranickými zájmy
jednat s občany a pomáhat jim.
A nyní si v duchu kladu otázku, zda není příliš odvážné se otevřeně zeptat, jak se angažovali naši zastupitelé v minulém období? Zda zmíněná představa o spolupráci alespoň
trošku rezonovala a nebyla jen naivní iluzí?
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Na základě drobného šetření, provedeného na webových stránkách obecních a městských úřadů, v nichž uspěli naši kandidáti do místních zastupitelstev, jsme zjistili několik pozoruhodných věcí. Někteří zastupitelé vůbec nekomunikují a nereagují, další se již
vzdali svého mandátu (Lovčičky) a o valné většině víme jen to, že jako členové zasedají v zastupitelstvu. Pouze u některých najdeme na webových stránkách obecního nebo
městského úřadu poznámku „zvoleni za stranu Moravané“ (např. Pasohlávky, Napajedla,
Nemojany, Blatnice pod sv. Antonínkem). Jen několik příkladů je pozitivních a následováníhodných, kdy naši zastupitelé aktivně vystupují a snaží se svými názory také ovlivňovat
dění v obci. Lze uvést například Ochoz u Brna, Pasohlávky, Brno-Královo Pole, Mankovice, Otnice, Hevlín a další).
Zajímavou raritou se však v negativním slova smyslu může pochlubit obec Šelešovice
na Kroměřížsku (Zlínský kraj). Mohlo by se říci téměř v srdci Hané. Zde má strana Moravané výrazné zastoupení a to v osobě místostarosty pana Radomila Jaška a předsedy
kontrolního výboru, zastupitele pana Petra Šišky. Na titulní straně velmi pěkně upravených
webových stránek obce nás však přímo šokovala uvedená základní informace, kterou si
zde dovolím odcitovat: „ Šelešovice jsou středně velkou, čistě českou obcí, jednou z nejmladších samostatných obcí Zlínského kraje“. Co na to říci? Šelešovice se nám přestěhovaly do Čech? O Moravě ni zmínka. A představitelé Moravanů to akceptovali!
Proto i na základě tohoto nepříjemného příkladu bychom v blízké budoucnosti chtěli
všechny zastupitele zvolené za stranu Moravané oslovit a požádat je o věcná vyjádření
k jejich dosavadní zastupitelské činnosti. Požádáme o uvedení konkrétních příkladů, forem prosazování a propagace programu a cílů strany Moravané. Získané zprávy a poznatky potom rádi představíme ostatním na stránkách Moravských novin. Věříme, že se publikované kladné informace stanou příkladem k následování, jistým motivujícím prvkem
v aktivizaci činnosti pro Moravu i u ostatních našich členů a sympatizantů. Mohou výrazně
přispět k šíření moravských myšlenek i získávání a rozšiřování voličské základny. A tím
také k postupnému přiblížení našich cílů při prosazení myšlenky sloučení krajů a vzniku
samosprávné Země Moravskoslezské (nebo Země Moravské a Země Slezské ), Země
České a metropolitní Prahy.
V počátku nového kalendářního roku mně v závěru těchto řádků dovolte vyslovit přání,
aby se nám všem při dobrém zdraví, pohodě i štěstí práce pro Moravu dařila, byla prospěšná a vedla k úspěchům v letošních volbách.

Bohuslav Klíma
předseda vnitrostranické komise strany Moravané
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„Charta 17“
Sledoval jsem v médiích aktuálně vzpomínaný vznik Charty 77, její 40. výročí. Charty, která se snažila o prosazení a dodržování lidských práv a svobod v naší republice.
A bylo mi při tom tak trochu smutno, že i po tolika letech stále nežijeme ve státě, kde
by tato práva a svobody byly dodržovány a chráněny, ačkoliv jsme po roce 1989 doufali,
že právě tímto směrem bude vývoj směřovat.
Jak máme vnímat stát, který se navenek tváří jako demokratický, který si údajně všechny své závazky, ve věci práv a svobody občanů, plní? Stát, který dosud stále legislativně
ignoruje celý národ, který rozpustí dědictví předků, historické země, do nefunkčních krajů? Stát, který dovolí, aby vládní špičky tomuto slepenci ještě daly nálepku „Czechia“?
Stát, kde se nikdo, z momentálně mocných, nepozastaví nad mediální lavinou jakéhosi
falešného češství, které se na nás sype, v posledních letech, každodenně z médií, kdy
všichni občané ČR jsou prezentováni jako Češi?
A tak, jako signatář Deklarace moravského národa, sám pro sebe tuto vidím (a možná
nejen já) jako jakousi „Chartu 17“, paralelu s Chartou 77. Jako významný krok, který se už
musel udělat, jako věc, za kterou se musí jít, jinak tu skutečná svoboda nebude!
Ne pro občany rodu moravského!
Jaromír Stohl,
člen propagační komise strany Moravané

Zemanská tvrz v Bošovicích
Velká goticko-renesanční tvrz Bošovice s dochovanými architektonickými detaily patří
k pozoruhodným objektům svého druhu na jižní Moravě. Je bezesporu dominantou stejnojmenné obce, bohužel její současný stav vůbec neodpovídá významu. Objekt obdélného půdorysu o dvou křídlech s hranolovou věží v nároží nejvíce utrpěl při pokusu o jeho
záchranu v nedávné době, když nebyla dokončena započatá rekonstrukce.
Bošovice jsou zmiňovány už roku 1298, kdy se podle nich píše Petr z Bošovic. Již
na přelomu 14. a 15. století však původní tvrz beze stopy zanikla a nová tvrz, tentokrát již
kamenná, vznikla v Bošovicích až o několik desetiletí později. Původně byla jen věžovitou
stavbou, koncem 15. století byla ale za Bošovských z Polanky rozšířena o pozdně gotický
palác a začala dostávat dnešní podobu.
V polovině 16. století bylo přistavěno ještě východní renesanční křídlo. Obranné prvky
postupně zanikaly a na místě příkopu vznikl dokonce malý parčík. V polovině 17. století
však bošovické panství získali Lichtenštejnové a tvrz přestala plnit sídelní funkci. Do bývalých panských pokojů se nastěhovali úředníci a část objektu se změnila v sýpku.
Po druhé světové válce začal tvrz využívat místní národní výbor. Z objektu se stalo kulturní centrum obce a vzniklo zde i malé vlastivědné muzeum. Stav budov se ale postupně
zhoršoval, proto se již v šedesátých letech minulého století začalo uvažovat o rekonstrukci.

12

K zahájení oprav nakonec skutečně došlo. Tvrz dostala například novou střechu, zároveň byly ale dost necitlivě odstraněny i některé zdobné prvky a stavba tak spíše utrpěla.
Po revoluci v roce 1989 nemohla být navíc kvůli investicím obce tvrz vrácena původním
majitelům a začaly spory. Tyto spory se táhnou již několik let. Zpočátku vyhrávala ve sporu o vlastnictví tvrze obec, ale v posledním soudním jednání přiřkl soud tvrz původním
majitelům.
Na tvrzi se pořádalo mnoho akcí. Přes léto byla na tvrzi každý týden nějaká akce např.
oslavy narozenin, svatby, probíhalo zde ukončení prázdnin a další. Od doby, kdy se tvrze
ujali původní majitelé se s rekonstrukcí nepokročilo, a tak nám tvrz chátrá před očima.
Jako rodák a obyvatel Bošovic si nedokáži představit Bošovice bez tvrze. Proto se místní
organizace strany Moravané Bošovice snaží prostřednictvím svých dvou obecních zastupitelů získat peníze na opravu tvrze. Zatím se nám to nepovedlo, ale věřím, že se dobrá
věc podaří.
Vojtěch Procházka
člen místní organizace Bošovice

Bošovická tvrz

Italští voliči podpořili decentralizaci
Italští občané se v nedávném referendu rozhodovali, zda připustí omezení kompetencí regionů, které požadovala římská vláda. Voliči tyto centralistické plány odmítli, a tak k jejich
uskutečnění nedojde. Je logické, že tamní regionalistické strany, naši spojenci z Evropské
svobodné aliance – Süd-Tiroler Freiheit, Liga Veneta Repubblica, ALPE, Sardo d´Azione
a Slovenska skupnost, se jednoznačně vyslovily proti vládnímu plánu.
Výsledek považujeme za velké vítězství našich myšlenek a našim přátelům ze zmíněných organizací gratulujeme.
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Italskému státu lze vyčíst mnohé, od jeho krvavého a zmanipulovaného zrodu v polovině 19. století přes kontroverzní vstup do eurozóny až po zkorumpovanost. Přesto svým občanům umožňuje přímo hlasovat o změnách v ústavě, tedy v nejdůležitějším dokumentu
státu. Navíc strůjce odmítnutého ústavního plánu, premiér Renzi, okamžitě po referendu
odstoupil.
Jak to jen kontrastuje s praktikami české vládnoucí oligarchie, která 27 let po roce
1989 ani jednou jedinkrát neumožnila občanům vyslovit se k celostátním politickým otázkám v referendu (s výjimkou referenda o vstupu o EU), která v roce 1992 schválila ústavu
a v roce 1997 centralistický krajský systém, aniž by se o tom v předchozích volbách ráčila
informovat občany. Dovedete si představit, že by u nás politik po svém neúspěchu odstoupil? Že by se u nás dala občanům možnost hlasovat o tom, zda chtějí decentralizovaný
stát?
Pokud i ona v mnohém problematická Itálie v úrovni demokracie jednoznačně předčí
Českou republiku, ukazuje to, v jak tristním stavu se česká politika nachází.
Italské ústavní referendum nastavuje zrcadlo českému státu a jasně dokládá, jak bezmocný je u nás občan a jak jsme vzdáleni Evropě. Má snad někdo pocit, že bychom se
jí přibližovali?
Marek Pavka
člen zahraniční komise strany Moravané

Alex Salmond oceněn Evropskou svobodnou aliancí
i Moravany
Ve středu 14. prosince 2016 byla v Bruselském Centru Mauritse Coppieterse, akademickém institutu Evropské svobodné aliance (EFA), usilujícím o prohloubení znalosti a podporu nestátních národů v Evropě, udělena první výroční cena Mauritse Coppieterse bývalému ministerskému předsedovi Skotska a současnému poslanci britské Dolní sněmovny
za Skotskou národní stranu (SNP), Alexi Salmondovi.
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Za stranu Moravané blahopřál Alexi Salmondovi a předal mu Deklaraci moravského
národa 2016 a velkou moravskou vlajku člen Zahraničního výboru strany Moravané Jiří
Pelka.
Deklarace moravského národa 2016 pak byla předána i zástupcům EFA a dalším zástupcům evropských politických stran usilujících o větší autonomii pro své regiony a nestátní národy.
Při této příležitosti byla předána vůbec první středoškolská učebnice dějin Moravy, sestavená kolektivem pod vedením Ondřeje Hýska, profesoru práva na Montrealské univerzitě, Danielu Turpovi, který ocenil jak vysokou kvalitu této publikace, tak i skutečnost, že
se ji podařilo vydat i v rámci centralizovaného státního zřízení a to za podpory Evropské
unie. Bylo konstatováno, že tato průlomová učebnice by měla být přeložena i do hlavních
světových jazyků.
Jiří Pelka
člen zahraničního výboru strany Moravané

Člen zahraničního výboru strany Moravané, Jiří Pelka, předává moravskou vlajku Alexi
Salmondovi, bývalému skotskému premiérovi a čerstvému laureátu ceny Mauritse
Coppieterse.
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K americkým prezidentským volbám
Americké prezidentské volby opět ukázaly, kam vede to, když o volebních výsledcích
rozhodují peníze. V případě Spojených států jde řádově o miliardy dolarů, jež byly utraceny na předvolební kampaň. Může se za takové situace prosadit kandidát občanské
společnosti, který nepatří mezi vyvolené? Nebo naopak, je div, že takový systém jako dva
hlavní kandidáty vygeneruje miliardáře a manželku bývalého prezidenta? Jak blízko mají
asi tito dva politici k obyčejným lidem? A jak je možné hovořit o „soutěži“, když kandidátka
za Stranu zelených, Jill Steinová, měla 40 000krát nižší rozpočet na předvolební kampaň
než Hillary Clintonová?
Takovéto poměry známe velmi dobře i z České republiky. A stejně tak dobře známe
i ideovou prázdnotu privilegovaných politických subjektů, které se ji snaží zakrýt nic neříkajícími frázemi nebo bombastickou a často velmi nevkusnou rétorikou. Tak je nutno
hodnotit i Donalda Trumpa. Jeho zvolení neznamená žádný převrat (jak se Trump tváří
a jak tvrdí mnozí jeho protivníci), naopak je to logický důsledek systému, kde ty nejdůležitější otázky nejsou pokládány a kde jsou ideje (nebo jejich absence) překryty pečlivě
naaranžovaným cirkusem.
Co výsledek prezidentských voleb v USA může znamenat pro Evropu, dosud nevíme.
Jisté však je, že by pro ni bylo mnohem výhodnější, pokud by dokázala sjednotit svou
zahraniční politiku a přestala být v mnoha ohledech na Spojených státech závislá. Toto
sjednocení přitom není možné, pokud základem Evropské unie zůstanou tzv. národní
státy. Jejich zahraničněpolitické tradice a stereotypy jsou totiž rozdílné a často výlučné,
což je nejviditelnější u větších států s velmocenským postavením a historií. Národní státy
měly na sjednocení evropské zahraniční politiky více než šedesát let a neuspěly. Mnohem
přirozenějším a méně konfrontačním základem evropské integrace jsou podle mého názoru regiony a země. Ty nejsou zatížené vzájemnými válkami, šovinismem, ambicemi, pochybnými spojenci v rozvojovém světě či vojensko-průmyslovým komplexem navázaným
na vládnoucí vrstvu národních států.
Pokud se tedy obáváte Donalda Trumpa, Hillary Clintonové nebo jakéhokoli jiného
amerického politika z tamní republikánské či demokratické strany, požadujte emancipaci
regionů v EU – a v jejím rámci obnovení samosprávy Moravy a Slezska.
Marek Pavka
člen zahraniční komise strany Moravané
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Český ústavní diktát na pokračování
Člen legislativní rady vlády profesor Aleš Gerloch přišel s návrhem na zavedení pojmu
českého národa do ústavy s tím, že český národ – a pouze český národ – by měl být
státotvorným národem České republiky. To je podle našeho mínění velmi problematické.
Není jasné, co myslí profesor Gerloch oním českým národem. Je to český politický národ hovořící dvěma jazyky, českým a německým, který je zde od středověku? To je však
obec obyvatel Čech, nikoli Moravy nebo Slezska. A hodlá proto profesor Gerloch vrátit
občanství německy hovořícím krajanům? Nebo český národ odvozuje od soustátí zemí
koruny svatého Václava? Potom se ptáme, kde tyto země v našem ústavním systému
jsou, lépe řečeno, jak je možné, že po svržení totalitního systému nebyly obnoveny? Je to
pro něj na jazyce založený národ vzniklý v 19. století? Pak panu profesorovi ale musíme
připomenout, že k tomuto národu se při posledním sčítání lidu odmítlo přihlásit 3,5 milionu obyvatel České republiky. Anebo chce pan profesor odvozovat národ od státu, tedy
kruhovým argumentem „Žijete v České republice, takže jste Češi“, přičemž „jsme Česká
republika, protože zde žijí Češi“?
Tyto nejasnosti ukazují problematičnost koncepce českého národa, kdy není zřejmé, kdo
se tím myslí, přičemž tato mlhavost je zneužívána mocnými podle toho, jak se jim to hodí.
Morava v dobách, kdy si mohla sama rozhodovat o svém osudu, se těmto nejasnostem
vyhnula a přijímala pronásledované z mnoha evropských zemí (mnohdy to byli lidé vyhnaní z Čech), přičemž tito lidé a skupiny, bez ohledu na jazyk či víru, se stávali Moravany.
Připomeňme jen židy a české bratry z Čech, habány z jižního Německa a Švýcarska,
Chorvaty prchající před Osmany, polské katolíky uprchlé před Švédy nebo židy z dnešního Běloruska a Ukrajiny, kteří se k nám uchýlili v šestnáctém a na počátku sedmnáctého
století. Díky tomu historik Ernest Denis označil Moravu této doby za nábožensky nejtolerantnější zemi Svaté říše římské. Obdobou této uvážlivosti potom bylo tzv. moravské
vyrovnání z roku 1905, které řešilo jazykovou otázku natolik kvalitně, že potom bylo kopírováno v mnoha zemích Evropy i světa. Morava tak vytvořila alternativu k nesnášenlivému
nacionalismu – a možná právě proto čeští nacionalisté její samosprávu zničili.
Nyní se tedy má v ústavě vyzdvihnout jeden národ, zatímco ty ostatní se mají uspokojit
s postavením „národnostních menšin“. Domníváme se, že jde o pokus seshora zabetonovat rozkládající se a neúspěšnou koncepci českého nacionalismu, kterou odmítá (jak
ukazuje sčítání lidu nebo čím dál tím skeptičtější postoj občanů k české politice) stále více
lidí, koncepci, která naše kdysi vzkvétající země uvrhla do současného marasmu.
Vůbec nás neudivuje, že k této změně ústavy má dojít, aniž by k tomu zákonodárci měli
mandát od voličů a aniž by o tom voliči mohli rozhodnout v referendu. Připomeňme jen, že
od chvíle, kdy se v roce 1918 čeští nacionalisté pučem dostali k moci, byly všechny – ano,
všechny – ústavy, tedy nejzákladnější dokumenty státu, počínaje tou z roku 1920 (kterou
přijalo nikým nevolené Revoluční národní shromáždění) až po tu z roku 1992, schvalovány politiky bez mandátu, politiky, kteří o svých ústavních plánech v předchozích volbách
neřekli voličům ani slovo a kteří k tomu neumožnili ani referendum.
V civilizovaných zemích se před schvalováním ústavy musí vypsat nové parlamentní
volby (jako v Nizozemí, Norsku, Belgii a Finsku), nebo se pouze pro přijetí ústavy zvo-
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lí ústavodárné shromáždění (jako v Kostarice, Argentině, na Islandu, v Lotyšsku, Itálii,
Bulharsku, Francii, USA, Tunisku, Indii, Nepálu nebo na Srí Lance), nebo je k této otázce vypsáno referendum. Připomeňme, že referendem byla ústava přijata v osmi zemích
Spolkové republiky Německa a že novou ústavu si občané schválili v referendu v roce
1933 a 1992 v Estonsku, v roce 1961 v Turecku, v roce 1978 ve Španělsku, v roce 1979
v Baskicku, v letech 1979 a 2006 v Katalánsku, v roce 1980 a 2007 v Andalusii, v roce
1981 v Galicii, v roce 1988 v Koreji, v roce 1991 v Rumunsku, v roce 1992 v Litvě, v roce
1993 v Andorře, v roce 1995 v Arménii, v roce 1997 v Polsku, v roce 1998 v Albánii, v roce
1999 ve Švýcarsku, v roce 2003 v Lichtenštejnsku, v roce 2006 v Srbsku, v roce 2008
v Ekvádoru a v roce 2009 v Bolívii. Ve Švýcarsku (na spolkové i na kantonální úrovni),
Itálii, Lotyšsku, na Islandu, ve Slovinsku, Uruguaji, Peru, Venezuele, Paraguaji, Štýrsku,
Dolním Rakousku, Horním Rakousku a 18 státech USA mohou sami občané v petici navrhovat změnu ústavy, která pak prochází referendem. V Rakousku (na federální úrovni
a v Salcbursku a Vorarlbersku), Austrálii (na federální úrovni i v některých státech), Irsku,
Dánsku, San Marinu, Japonsku, na Filipínách, v Peru, Uruguaji, Paraguaji, ve Venezuele
a v Tunisku musí být změna ústavy schválena referendem, ústavní referendum zná i Švédsko, Francie, Lucembursko, Německo (i na spolkové úrovni), Chorvatsko, Černá Hora,
Makedonie, Kanada, Malta, Moldavsko, Tchaj-wan, Singapur, Portoriko, Belize, Kolumbie,
Chile, Brazílie, Guatemala, Panama a Nový Zéland.
Oproti všem těmto zemím u nás občan nemá žádný nástroj, jak přímo ovlivnit tvorbu
ústavy, tedy té vůbec nejdůležitější normy státu. Jinými slovy, pokud jde o roli občana, je
česká ústava jedna z úplně nejhorších v Evropě a předstihují ji i mnohé rozvojové země.
Nelze se pak divit, že podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd se 88 % obyvatel České republiky domnívá, že obyčejný občan nemá na politické rozhodování na celostátní úrovni žádný vliv.
Není bez zajímavosti, že ústavní referenda kvetou na úrovni historických zemí a regionů, ať už v Německu, Švýcarsku, Rakousku, USA nebo Austrálii. To ukazuje na sepjetí
občanů a samospráv, kdy decentralizované regiony potřebují přímou demokracii jako argument proti centru, zatímco občané se na této úrovni zapojují do politického rozhodování snáze než na úrovni celostátní. To je podle mého názoru jedním z hlavních důvodů,
proč pražský mocenský kartel brání skutečné decentralizaci a obnově samosprávy Čech,
Moravy a Slezska. Nechce připustit, aby namísto privilegované kasty zdegenerovaných
aparátčíků rozhodovali občané.
Návrh profesora Gerlocha proto jen logicky odpovídá naprosto tristnímu stavu ústavního systému České republiky, který je v civilizovaném světě anomálií, pro který jsou puč,
lež a diktát běžným prostředkem a v němž mají občané nulovou roli.
Marek Pavka
člen programové komise strany Moravané
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Kam dál? Zamyšlení předsedy strany k 17. listopadu
Zamýšlím-li se nad vývojem naší společnosti posledních let, stále častěji pociťuji návrat
studenoválečnického myšlení doby mého dětství. Ikony průměrnosti Václav Klaus a Miloš
Zeman se spolu se svými nohsledy předhánějí v tom, ke kterému z vůdců Ruska, USA
nebo Číny se budou lísat a tulit vášnivěji, což vydávají za suverénní národní politiku. Takto
jsem si listopad, který v sobě nese naději roku 1989 i zmar roku 1939, nepředstavoval.
Mrzí mě, s jak přitažlivou a nezodpovědnou lehkostí se lidé dopouštějí oslabování naší
pozice v Evropské unii, kterou (jistě nedokonalou) mylně vnímají jako příčinu veškerých
našich potíží, což podporují mýty o zakřivených banánech či přebujelé byrokracii, aniž by
si všimli půl milionu státních zaměstnanců ve vlastním státě. Zatím nedomýšlí, že pokud si
rychle nevytvoříme silnou společnou evropskou obranu, bude to jejich poslední svobodné kritické vyjadřování se ke společenským záležitostem na velmi dlouhou dobu.
Společenská smlouva mezi občany a jejich státem má smysl pouze tehdy, je-li pro
občany výhodná. Česká republika je pro mě hodnotou pouze tehdy, zajišťuje-li mi moje
občanská práva. Jako občan své obce tato práva zatím pociťuji. Jako Moravanovi mi ČR
zločinně upírá práva na moravskou zemskou samosprávu a útočí na moravskou identitu obecně. Pražský centralismus rozhodně není příkladem efektivní a spravedlivé státní
moci. A pokud Česká republika selže v roli ochránce naší bezpečnosti a civilizační příslušnosti, když i kvůli absenci účinné obranné a zahraniční politiky České republiky slábne
NATO i EU, pak není důvodu tuto společenskou smlouvu obnovovat. Zvlášť v situaci, kdy
někteří ústavní právníci chtějí z občanského státu složeného z Moravy, Slezska a Čech
udělat národní stát Čechů!

Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané

Plánované akce
11. 3. 2017:
Zemský sjezd strany Moravané v Prostějově
30. 3. – 1. 4. 2017:
Generální shromáždění Evropské svobodné aliance ve slezských Katovicích
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