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Úvodník
Milí čtenáři a milé čtenářky Moravských novin,
máme po krajských volbách. Krajské volby zřejmě nedopadly tak, jak si většina z Vás
představovala, ale nalijme si čistého vína. Již ve chvíli, kdy jsme se dočkali nehorázného
podrazu ze strany hnutí Starostové a nezávislí, kteří nás celý rok tahali za nos a závazně
nám ústy jihomoravského krajského předsedy Radomíra Pavlíčka slíbili na našem zemském sněmu v Prostějově volební koalici, aby nakonec sestavili volební koalici bez nás
s hrobařem Moravy Janem Kryčerem, bylo jasné, že se do krajského zastupitelstva opět
nedostaneme. Podle médií a zaplacených předvolebních průzkumů, kterými se voliči bohužel v tomto státě řídí, jsme se stali nevolitelnými, nebyli jsme zváni do předvolebních
debat a celkově se s námi nepočítalo. Dokonce i někteří mí známí, kteří sympatizují s programem naší strany, dali nakonec hlas jiné straně, nebo k volbám vůbec nešli, protože
měli (možná i oprávněně) pocit, že hlas pro Moravany je vyhozeným hlasem.
Po volbách se mezi některými straníky ozývaly názory, že vlastně můžeme být s výsledkem spokojeni, protože vzhledem k ﬁnancím, které jsme do kampaně investovali, nás
jeden získaný hlas stál nejméně z kandidujících stran. Toto ovšem není cílem voleb, cílem
voleb je získat co nejvíce mandátů v krajských zastupitelstvech. V našem případě tedy
spíše aspoň nějaký mandát. A v tom jsme opět neuspěli. Osobně jsem si dal těsně před
volbami hranici 2 % volebního zisku, nad kterou bych považoval v Jihomoravském kraji,
kde jsme měli nejvyšší preference, volby za úspěšné. Výsledek 1,53 % mě zklamal. Znamenalo to, že mnohé kandidáty, i podle získaných preferenčních hlasů, zřejmě nevolila
ani jejich širší rodina a přátelé. S takovou ovšem nemůžeme uspět. Některé z úspěšných
stran (KDU-ČSL, KSČM) sází spíše na širokou základnu v regionech a na práci členů
místních organizací. Jiné strany a hnutí (ANO, ČSSD) přišly s masivní a drahou, třebaže
bezobsažnou, předvolební kampaní. Musíte mít tedy buď lidi ochotné něco pro stranu
udělat, nebo spoustu peněz na kampaň. Strana Moravané nemá a ani v minulosti neměla ani jedno. Za tohoto stavu se volby vyhrávat nedají. Jako předsednictvo jsme si
toho byli vědomi, proto jsme se zaměřili na spolupráci s jinými stranami s podobným
programem, ale i v tom jsme pohořeli. Nemůžete totiž do vyjednávání o případné volební
koalici vstupovat jako chudý příbuzný, třebaže máte silné téma a jistý volební potenciál.
Pro příště je tedy nutné se zaměřit na budování naší značky, oslovování zajímavých kandidátů a zejména na intenzivní fundraising, tedy získávání peněz, čímž se dosud nikdo
skutečně nezabýval. Pokud budeme mít před příštími krajskými (případně již komunálními) volbami silnou značku a dostatek zajímavých kandidátů a hlavně ﬁnancí na kampaň,
tak se potom zájemci o volební koalici jen pohrnou a budeme to my, kdo si bude moct
vybírat, nikoliv naopak. Jestli tohoto nedosáhneme, dostaví se opět neúspěch, tentokrát
možná již konečný. Schopných lidí ochotných se pro moravskou myšlenku po tolika neúspěších angažovat totiž stále ubývá. Neúspěch se dostaví také v případě, pokud bude,
jako dosud, ve straně Moravané skutečně pracovat jen pár jednotlivců, z nichž ani jeden
není miliardář.
Vzhledem ke špatnému volebnímu výsledku se hlásím k politické zodpovědnosti
a oznamuji, že na lednovém zemském sjezdu již nebudu kandidovat na funkci místopřed-
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sedy strany Moravané. Nadále však mohu plnit jednotlivé přidělené úkoly, pokud o to
bude zájem. Stranu Moravané budu i nadále podporovat a propagovat ve svém okolí bez
ohledu na to, kdo stane po volebním sjezdu v čele strany.

Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané

Většina lidí je politikou znechucena, pojďme to změnit
Rozhovor s Ondřejem Hýskem, předsedou politické strany Moravané
Jak hodnotíte výsledky krajských a senátních voleb?
Hlavním výsledkem voleb je fakt, že dvě třetiny voličů k nim vůbec nepřišly, čímž kraje
a senát ztrácí demokratickou legitimitu. Občanům totiž není nabízena soutěž idejí a programů, namísto toho mají participovat na mediálně populistické show jedněch a za peníze nás všech, k čemuž je má motivovat afektované autoritářské zastrašování druhých,
opět ovšem za peníze daňových poplatníků. Když se podíváme do zemí s úspěšně fungujícím spolkovým zřízením, zjistíme, že tam se zemských voleb účastní i tři čtvrtiny oprávněných voličů.
Věřím, že si občané začínají postupně uvědomovat, že umělé, drahé a vylidňující se
kraje ČR jsou jen škodlivým a nesvéprávným nástrojem pražského centralismu, pobočkami pražského ministerstva ﬁnancí a pouhým průtokáčem jím rozdělovaných našich peněz. Navíc záměrně ničí moderní moravskou zemskou kulturní identitu a jsou produktem
postkomunistického sociálního inženýrství.
Zvláště konzervativněji smýšlející lidé musí přijít na to, že země Morava, Slezsko a Čechy jsou konzervativní hodnotu, tradicí, k níž má smysl se urychleně vrátit. Kdyby občanům ve Skotsku londýnská vláda na zemské hranici s Anglií navrhla vytvořit obdobu Kraje
Vysočina, popř. i Pardubického a Jihočeského, nebavili bychom se dnes o Brexitu a referendu za skotskou nezávislost, ale o vyhlášení válečného stavu mezi Anglií a Skotskem.
Touha po moravské zemské samosprávě však není totožná se strašením separatismem, které je vhodným manipulativním nástrojem v rukou pražských centralistů a sloužil
jako vítaná omluva ke zničení našich zemí, a to ve jménu tzv. národní jednoty. Je to ne-
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legální, nemravné, ale po Gottwaldovi a Slánském nebo Klausovi a Zemanovi to bude
používáno proti nám i nadále.
Co volby vypovídají o současném politickém klimatu v ČR?
Ostře rozdělná občanská společnost se dle mého dokáže vzácně shodnout na únavě
ze hry na tzv. krajskou samosprávu. V přímém přenosu dochází k rozkladu demokratického systému, který je způsoben tragickým nastavením poměru sil mezi státní správou
a samosprávou, o čemž opakovaně hovořil Petr Pithart. Ve zřízení státu, regionů a obcí se
prohlubuje předlistopadová totalita, resp. nežádoucí centralismus. Evropský princip subsidiarity je v České republice popřen, kraje neodpovídají NUTS2, vše řídí přímo pražská
ministerstva. Jak však víme, současná politická reprezentace s tím není ochotna cokoliv
dělat.
Je proto smutným faktem, že i ti voliči, kteří k volbám letos šli, budou za čtyři roky znovu
zklamáni, protože např. na jižní Moravě opět nepřibude ani kilometr dálnic, v Brně bude
stále stejné nevyhovující nádraží apod. Proto musíme radikálně změnit systém, oddělit
samosprávu od státní správy, sloučit kraje!
Obecným jevem u nás je, že slovo politika se stalo vulgarismem – podle výzkumu
OECD je v České republice vůbec největší nezájem o politiku. Mezi lidmi do 29 let se
60 % z nich o politiku nezajímá, kdežto průměr OECD je pod 30 %. Podle výzkumu Sociologického ústavu AV ČR si 88 % občanů myslí, že občan nemá na politiku na celostátní
úrovni sebemenší vliv. Nejsilnějším motivem při rozhodování politika je prý korupce, zájmy
občanů jsou až na posledním místě.
Jak hodnotíte výsledky své strany?
Především chci poděkovat voličům za přibližně deset tisíc hlasů na Moravě, čímž prokázali, že v naší zemi a hlavně na jejím jihu máme stabilní voličské jádro. Podle kritéria „cena/
výkon“ jsou Moravané nejúspěšnější volební stranou – hnutí ANO stojí jeden hlas přes sto
korun z našich daní, stranu Moravané třicet korun z peněz členů a příznivců strany. Jsme
tedy třikrát ekonomicky efektivnější než Babiš a platíme si to ze svého. Politická sekce
Agrofertu investovala do kampaně minimálně sto milionů korun z našich daní, tj. v Jihomoravském kraji asi deset milionů, my maximálně dvě stě tisíc korun. Politické hnutí ANO
zde získalo 71 797 hlasů, strana Moravané 5 286 hlasů.
Je smutným faktem, že v ČR panují nerovné podmínky pro soutěž politických subjektů. Nejedná se o soutěž myšlenek, ale peněz. Z pozice menšího politického subjektu je
téměř nemožné proniknout před volbami do médií, i když uspořádáme například prestižní
mezinárodní konferenci mimo jiné za účasti europoslanců z Velké Británie v době Brexitu.
O to vděčnější jsem všem, kteří na moravskou politiku přispívají nikoliv z peněz daňových
politiků, ale ze svých rodinných rozpočtů.
Co vaši stranu čeká v budoucnu?
Musíme najít cesty, jak občanům vysvětlit, že je krajské zřízení nefunkční, že zemské zřízení je naší budoucností. Je potřeba radikálně změnit systém, nikoliv ho jen kosmeticky
upravovat. Dále musíme najít způsob, jak informovat občany o naší existenci a našem
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programu. Sami časem pochopí, že pražské strany se svými krajskými pašalíky či traﬁkami nejsou pro Moravu, Slezsko a Čechy přínosem. Kapři si však sami rybník nevypustí,
to musí udělat občané. Musíme se rovněž pokusit o zjednodušení argumentace našich
členů, často obšírněji hovořících akademiků. Chystáme se oslovit moravské ﬁrmy s prosbou o ﬁnancování svých politických zájmů, oslovíme Moravanky a Moravany s výzvou,
aby se podíleli na obnově své země. To my jsme jejich stranou a na jejich straně. Nepůjdeme cestou prázdných populistických hesel a autoritářského zastrašování. Je nezbytné
znovu nastavit celý systém, aby všemocné a pro občany zcela nedosažitelné centrum
bylo oslabeno ve prospěch přirozených zemí. V praxi to funguje ve Švýcarsku, Německu
a Rakousku, kde země nebo kantony usnadňují politickou aktivitu obyvatel a podporují
referenda. Nyní se soustřeďme zejména na komunální volby. V nich mohou naši členové
ukázat, že jsou pro svoji zemi užiteční.

Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané

Bankrot české „demokracie“
Ačkoli na sekretariátech tzv. vítězných stran, které na předvolební propagandu utratily
desítky milionů korun z peněz daňových poplatníků, šumí šampaňské, ve skutečnosti by
měli všichni politici z českých parlamentních stran odstoupit a omluvit se za své řádění občanům. Volby do krajských zastupitelstev totiž opět ukázaly, že česká demokracie
za pouhých pětadvacet let své existence zbankrotovala. Dvě třetiny voličů vůbec nepřišly
k volbám, což je ten vůbec nejdůležitější údaj z těchto voleb. Čím to, že to média nezdůrazňují? Není se co divit, lidé dobře vědí, že kraje jsou zcela nesmyslná instituce vzniklá
bez vůle a proti vůli obyčejných občanů. A Senát stejně tak.
Ale nejde jen o tyto dvě instituce. Podle výzkumu Sociologické ústavu z roku 2015 si
88 % obyvatel u nás myslí, že občan nemá žádný vliv na politiku na celostátní úrovni. To
je naprosto klíčový údaj, který dokládá kvalitu české „demokracie“ a ze kterého potom
vyplývají další data.
Kraje přitom fakticky k celostátní úrovni patří, nevznikly proto, aby byla nějaká decentralizace, nýbrž proto, aby žádná decentralizace nebyla, a jsou pouhou trampolínou establishmentových politiků do Prahy. Proto také v těchto volbách nehrála roli žádná krajská

6

témata, nýbrž témata celostátní nebo prázdné a mimořádně trapné fráze nebo dokonce
osobní útoky.
Sociolog Lukáš Linek v knize „Kam se ztratili voliči“ uvádí: „Vysvětlení vývoje volební
účasti v České republice v letech 1990-2010 dokazuje, že důvodem poklesu volební účasti v ČR je jednak pokles pozitivního hodnocení politických stran a jednak snižování víry
v to, že hlasováním lze něco změnit.“ Zdá se tedy, že se lidé domnívají, že heslo „Kdyby
volby mohly něco změnit, dávno by je zrušili“ u nás opravdu platí. Podle jiného výzkumu
Sociologického ústavu se obyvatelé domnívají, že největší vliv na rozhodování politiků má
korupce a naopak nejnižší vliv mají na jejich rozhodování občané. Více jak 83 % občanů
si myslí, že hlavním důvodem, proč někdo vstoupí do politiky, je snaha získat majetek.
Zklamání občanů České republiky z jejich politiků vyniká i v mezinárodním srovnání.
Podle výzkumu OECD je ČR v zájmu občanů o politiku mezi členskými státy OECD (kterých je 35) na pátém místě od konce. A co hůř, Česká republika v OECD bezkonkurenčně
vede v nezájmu o politiku mezi lidmi ve věku 15 – 29 let. Je to takřka 60 %, zatímco průměr
OECD je pod 30 %. Jinými slovy, i mladí lidé, kteří by měli být naší nadějí do budoucnosti,
propadli pesimismu, jakému ve vyspělém světě není rovno. Jistě si též mnozí pamatujeme, že v předloňských volbách do Evropského parlamentu byla ČR co do účasti voličů
na předposledním místě z 28 členských států EU.
Můžeme také porovnávat účast v krajských volbách s regionálními volbami v jiných
zemích. I v centralistických státech jako je Polsko nebo Francie byla účast voličů mnohem
vyšší než u nás. V Polsku byla ve volbách do vojvodství v roce 2014 voličská účast v průměru 46,5 %. Ve Francii v regionálních volbách v roce 2015 činila účast voličů v průměru
49,9 %. Mnohem vyšší účast voličů však v regionálních volbách vykazují decentralizované
státy. V Německu u zemských voleb mezi roky 2012 až 2016 voličská účast překročila
u tří zemí 70 %, u dalších šesti zemí 60 % a u dalších pěti zemí 50 %. Ve Španělsku byla
v regionálních volbách v roce 2015 voličská účast v průměru 65,5 %. V Rakousku se
v letech 2014 a 2015 voličská účast v zemských volbách pohybovala od 64,3 % (Vorarlbersko), přes 67,9 % (Štýrsko), 74,8 % (Vídeň) až po 77,3 % (Burgenland). Jinými slovy,
dokud u nás nedojde k decentralizaci a obnově tradičních zemí, nebude tu fungovat
demokracie.
Demokracie znamená vládu lidu. U nás se o ničem takovém nedá mluvit. Žádná z vládnoucích garnitur, které se tu vystřídaly, neumožnila zavedení instituce obecného referenda a všechny odepřely občanům, kteří politiky platí ze svých daní, možnost vyjádřit svůj
názor. Co hůř, demokracii v ČR už nelze označit ani za zastupitelskou, protože koho zastupuje „vítězná“ strana v krajských volbách, když dvě třetiny občanů odmítly volit? Hnutí
ANO, které je považováno za vítěze krajských voleb, volilo pouhých 6,3 % oprávněných
voličů. Pro ČSSD, která je jedním z hlavních tvůrců krajského zřízení a která je nejsilnější
vládní stranou, volilo 4,6 % oprávněných voličů. Pro KDU-ČSL, která se tak holedbá svým
úspěchem, volilo 1,9 % oprávněných voličů!
Nepotvrdily se ani řeči ČSSD o tom, jak si občané na kraje „pomalu zvykají“. Navzdory
masivní propagandě tomu tak není. K volbám přišlo ještě méně lidí než minule. Krajská
zastupitelstva jsou proto naprosto nelegitimními orgány, které nemají žádný demokratický
základ, a není v nich vůbec nijak zastoupen názor drtivé většiny občanů.
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Stejně tristním údajem je skutečnost, že volební zisk jednotlivých subjektů je přímo
úměrný penězům utraceným na volební kampaň. Jinými slovy, volby si je u nás možné
koupit. A občanské iniciativy a neparlamentní strany, které nemají přístup ani ke státním
příspěvkům (jež mají za cíl zabetonovat současný kartel u moci) ani k darům různých
Pepů z Hongkongu, na rozdíl od stran spřízněných s lobbisty a spekulanty, nemají šanci.
Je proto evidentní, že Česká republika nepotřebuje kosmetické úpravy, což je to jediné,
čím se liší členové kartelu, který tu vládne. Potřebujeme radikální změnu, která dá občanům možnost rozhodovat, která jim dá možnost bránit se zvůli mocných a která jim vrátí
víru v budoucnost, o kterou už dávno přišli. Nic z toho od stran, které „uspěly“ v těchto
volbách, nelze očekávat. Kapři si rybník nevypustí.
Moravané se v předvolební kampani setkali se všemi druhy zrůdností, které jsou pro
českou politiku zcela běžné, od porušení slibu daného zástupcem hnutí STAN před celým zemským sněmem naší strany, přes zkorumpovanost agentur provádějících „výzkumy veřejného mínění“, přes přetahování našich kandidátů ze strany jiných subjektů (disponujících značnými částkami z peněz daňových poplatníků), přes zázračné probuzení
jinak neexistujícího „jihomoravského“ hnutí známého likvidátora Moravy Jana Kryčera,
které podle všeho tajné služby udržují, aby štěpilo hlasy moravských voličů, přes cenzuru
v hlavních sdělovacích prostředcích až po neuvěřitelnou televizní debatu, kde lídři všech
parlamentních stran s výjimkou SPD souhlasili s komunistickým zločinem, jímž bylo zrušení samosprávy Moravy a Slezska v roce 1948.
Na vlastní kůži jsme tak opět mohli poznat, že nežijeme ve skutečné demokracii. A většina občanů si to očividně myslí s námi.
Marek Pavka
člen programové komise strany Moravané
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Moravané podporují zachování památek
Zástupci strany Moravané podporují zachování kulturních památek na jižní Moravě. Jedním z podporovaných projektů je i záchrana kostela sv. Linharta v bývalé obci Mušov.
Který se dnes nachází na ostrově ve střední nádrži Nové Mlýny.
Kostel byl v pozdně románské podobě postaven zřejmě ve 20. a 30. letech 13. století.
Jedná se tedy o jeden z nejstarších dochovaných kostelů na Moravě. Poprvé je v pramenech zmiňován v roce 1276, kdy již plnil farní funkci. Z této etapy se dochovala celá jižní
zeď lodi, jihovýchodní nároží lodi a jižní část západní průčelní zdi, přičemž před západním
průčelím stála dnes již neexistující věž. Zřejmě po požáru byl ve druhé čtvrtině 14. století
goticky přestaven. V návaznosti na původní jižní zeď vznikla nová širší loď a pravoúhlé
kněžiště. O něco později, snad ještě ve 14. století, byla k severní straně presbytáře přistavěna sakristie s věžovitou nástavbou. Z poloviny 18. století existuje několik verzí plánů
na radikální barokní přestavbu chrámu. Nakonec byla realizována pouze věž nad sakristií
(někdy mezi roky 1758 a 1771), která nahradila původní románskou věž v průčelí, jež byla
zbořena. V této době také byl zbarokizován interiér a loď zaklenuta valenou klenbou. Regotizace kostela proběhla v letech 1911–1912, kdy byla, mimo jiné, zbořena barokní věž
až na středověkou úroveň a postavena nová s gotickými okny a jehlancovou střechou.
Vznikla také nová kruchta na litinových sloupech a před západním průčelím novogotická
předsíň.

Kostel svatého Linharta v bývalé obci Mušov
V současnosti probíhají jednání a přípravné práce k vypracování projektu záchrany
mušovského kostela. Projekt bude zpracován jako konzervace současného stavu kostela
pro zachování budoucím generacím. Druhým stupněm projektu bude zpřístupnění objek-
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tu kostela. Tento stupeň projektu bude zpracován pouze v případě, že dojde ke shodě
v zajištění přístupu do střední Novomlýnské nádrže z důvodu ochrany soustavy NATURA
2000 – ptačí oblast. Taktéž probíhá veřejná sbírka k záchraně kostela (více na www.kostelmusov.cz).
Zástupci strany Moravané již nyní v zastupitelstvu obce Pasohlávky podporují záchranu kostela, který je ve vlastnictví obce Pasohlávky. Nositelem projektu záchrany je zastupitel obce Tomáš Ingr, bývalý starosta obce a bývalý místopředseda strany Moravané.
Zástupci strany Moravané budou na všech úrovních podporovat zachování kulturních
památek jižní Moravy, tedy nejen zachování kostela sv. Linharta v bývalém Mušově, ale
i ostatních památek důležitých pro zachování budoucím generacím.
Tomáš Ingr,
Moravané Pasohlávky

Češi ze všech stran
Dnes se můžu dočíst například na Novinky.cz: „Češi by si měli na důchod naspořit alespoň milión, tvrdí ﬁnanční experti.“ Moje otázka zní, proč věta nezačíná např.: „Lidé by si
měli...?“ Proč jen Češi? Ty peníze snad budou potřebovat všichni občané České republiky. A další články, stejné médium: „Čtvrtina Čechů nemá ﬁnanční rezervu na nečekané
výdaje, Čechům chybí odvaha volné peníze investovat, Češi začali šetřit i na půjčkách,
reﬁnancování má zelenou, Češi spoří čím dál ví, počet střadatelů roste“.
Otázka ta stejná: Proč jsou všechny články o Češích? Proč ne o občanech, obyvatelích
o lidech...? Jsou respondenti opravdu vždy dotazováni, zda jsou Češi?
Je morálně více než špatné, v rámci pochybných snah o „češství“ všech obyvatel ČR,
soustavně používat výraz „Češi“ ve významu občané ČR.
Smutné v této zemi a společnosti je, že Novinky.cz nejsou zdaleka jediné - stejný problém mají i ostatní, jak novináři tak např. reportéři a moderátoři všech televizí.
Ptejme se, kdo a proč tento nešvar vymyslel, zavedl? Má to být účelový prostředek
na likvidaci národního cítění ostatních občanů republiky? Prostředek Čechů k zahnání
pocitu malosti?
Dnes je možné sledovat zprávy a dění v okolních zemích. Zajímavé, že s tímto smutným
„fenoménem“ se jinde nesetkáme.
Na podobné články reaguji, píšu do medií a dovolávám se odpovědí, žádám sjednání
nápravy a podobně. A věřím, že v tom nejsem sám. Ale je nás dost?
Vyzývám všechny, nejen Moravany, ale i příslušníky dalších národností – všechny občany ČR. Čiňme tak, pišme, ozývejme se, požadujme!
Jaromír Stohl
člen propagační komise strany Moravané

10

Letecká doprava na jižní Moravě
Na území Jihomoravského kraje se nachází celkem 14 veřejných a soukromých letišť.
Jediným mezinárodním letištěm mezi nimi je Brno-Tuřany, které se od roku 2004 nachází
v majetku Jihomoravského kraje a je provozováno společností Letiště Brno, a. s.
Ke skutečnému rozvoji letecké dopravy z tohoto letiště je klíčová jeho celková rekonstrukce a rozšíření kapacit pro osobní i nákladní přepravu. Součástí rekonstrukce by bylo
prodloužení zdejší jediné zpevněné vzletové a přistávací dráhy (VPD), která byla naposledy rozšiřována před téměř čtyřiceti lety v roce 1978. Prodloužením VPD ze současných
2 650 m na alespoň 3 250 m se zvýší bezpečnost provozu zvláště největších typů letounů
a současně se zlepší i konkurenceschopnost Brna vůči okolním mezinárodním letištím,
která jsou s výjimkou Pardubic všechna vybavena minimálně jednou drahou s délkou
přesahující 3 000 m (Praha 2 ze 3, Ostrava 1, Vídeň 2, Bratislava 1 ze 2 – viz přiložená
tabulka).

Pro rozvoj letiště je dále nezbytné rozšíření stojánky pro osobní dopravu alespoň
na dvojnásobek, vybudování cargo terminálu pro nákladní dopravu, nejlépe v severovýchodní části letiště, dále rozšíření parkovacích kapacit a vybudování zázemí pro servis
a opravy větších typů letounů, a to alespoň na úrovni ostravského letiště.
Žádoucí je rovněž doplnění osobní automobilové dopravy, taxislužeb a přímé autobusové linky do centra Brna i o přímý vlakový spoj na brněnské hlavní nádraží, a to s patřičným zázemím v podobě zastřešené vlakové stanice. K tomu lze po příslušné modernizaci
využít stávající železniční vlečku.
Bez uvedených investic nemůže letiště Brno v konkurenci relativně blízkých velkých
uzlových letišť obstát. Současně je na místě zadat studii proveditelnosti vybudování druhé
VPD letiště Brno.
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Pro případ aplikace dnes moderního trendu pojmenovávání mezinárodních letišť v ČR
po významných osobnostech se potom pro Brno přímo nabízí jméno prof. Ernsta Macha,
rodáka z blízkých Chrlic a fyzika světového významu, který svým výzkumem značně přispěl k rozvoji letectví.
Josef Jan Kovář
kandidát strany Moravané do zastupitelstva Jihomoravského kraje
Současné zpevněné VPD mezinárodních letišť v Jihomoravském kraji a okolí
Letiště

Vzdálenost od Brna

Označení VPD

rozměry

Brno

0

Vídeň

115 km

Bratislava

115 km

Ostrava

117 km

Praha

203 km

Pardubice

116 km

09/27
11/29
16/34
04/22
13/31
04/22
06/24
12/30
04/22
09/27

2 650 x 60 m
3 500 x 45 m
3 600 x 45 m
2 900 x 60 m
3 190 x 45 m
3 500 x 63 m
3 715 x 45 m
3 250 x 45 m
2 120 x 60 m
2 500 x 75 m

Chodíte rádi k volbám? Ne? Zrušme kraje!
Z historie dobře víme, že nic na světě není neměnné. Mění se počasí, ﬂóra i fauna, mění
se státy, vše je v pohybu. Dřív nebo později se změní vše. A volání po vítané změně se dá
pomoci i aktivně.
Co nejvíce volá po neodkladné změně, je zrušení nefunkčních umělých krajů, celků
s minimálními pravomocemi, s minimální potřebností pro občany a přitom celků s neúnosně nákladným provozem. Každý rozumný hospodář by viděl ihned jiná, rozumná využití
pro ty miliardy korun vyhazované na zbytečné si hraní na kraje.
A nyní k té otázce. Chodíte rádi k volbám? Vzhledem k účasti ve volbách, která stále
klesá, se ukazuje, že ne. Většinu občanů to svým způsobem obtěžuje, ať už samotným
volebním aktem, tak i dohadováním a hašteřením se politiků na obrazovkách či líbivými,
byť planými, sliby na billboardech. A celá tahle volební legrace stojí peníze, hodně peněz.
Peněz, které zákonitě musí chybět jinde.
Zrušme tedy konečně ty kraje, které vůbec nepotřebujeme! A vedle peněz na jejich
nákladný provoz se ušetří další velký balík za volby, které nebudou! A nám odpadne jedna
z proklamovaných občanských „povinností“.
12

Je jedna Morava, dnes, bohužel, rozcupována uměle do hloupých krajů. Obnovme
tedy zemské uspořádání státu a následně si volme jen do zemského parlamentu (sněmu)
a do obcí a měst. Do obcí a měst, které budou bohatší o takto uspořené peníze, a které
vám pak poskytnou ještě lepší místo pro život. Změňme tedy to, co změnit můžeme!
Jaroslav Stohl
Člen propagační komise strany Moravané

Stop byrokratizaci!
Politická strana Moravané trvale upozorňuje na neustálý nárůst byrokracie na všech úrovních státní správy a samosprávy. Zatímco o bruselské byrokracii toho bylo napsáno již
dost, o byrokratizaci státní správy a samosprávy na úrovni státu (tedy v Praze), čtrnácti
gottwaldovských nefunkčních mini-krajů i na úrovni obcí, státní strany takticky mlčí. Ve třetím tisíciletí by člověk v souvislosti s ohromným nárůstem informačních technologií předpokládal přesun větší části byrokracie na internet, značné zjednodušení komunikace státu, krajů a obcí s občany, ﬁrmami i dalšími organizacemi a výraznou úsporu papíru, a tudíž
i peněz daňových poplatníků. Nicméně opak je pravdou. Uvedu jeden ilustrační příklad,
který je sice jen kapkou v moři zbytečných nákladů ve veřejné správě, přesto krásně dokumentuje jak se v současném systému zbytečně vyhazují naše peníze.
V souvislosti s krajskými volbami měli podle Zákona o volbách do krajských zastupitelstev starostové všech obcí povinnost informovat kandidující subjekty nejpozději 45 dní
13

před termínem voleb o počtu a sídlech volebních okrsků. To tvrdí zákon. O tom, jakým
způsobem má k informování dojít, zákon nehovoří. V dnešní době by člověk předpokládal,
že k informování zmocněnců kandidujících subjektů využijí obce elektronickou úřední
desku, v případě zodpovědnějších starostů by se dalo pochopit zaslání požadovaných
informací zmocněncům elektronicky na jejich emailové adresy. Proto mě jako zmocněnce strany Moravané v tzv. Moravskoslezském kraji překvapilo, když mně před pár týdny
začaly chodit doporučené dopisy z většiny obcí tohoto kraje. Moji kolegové z jiných krajů
mně potvrdili, že jsou na tom obdobně. Pro mě osobně to znamenalo povinnost vyzvednout si několikrát po sobě na poště balík dopisů, ze kterých jsem se dověděl informace,
které jsem mohl snadno zjistit nahlédnutím na internetovou úřední desku dané obce.
Horší důsledek to mělo pro veřejnou pokladnu. Lze si snadno spočítat, že pokud by tímto
způsobem postupovaly všechny obce v ČR, stálo by to na poštovném při průměrném
počtu 22 kandidátek v kraji, ceně 38 korun za zásilku a celkovém počtu 6331 obcí celkem 5 292 716 Kč. A to jsem ještě nepočítal cenu papíru, tisku a času úřednic, který nad
tímto zbytečným úkolem musely strávit. Za tu sumu by se dala v některé z obcí postavit
nová hasička nebo třeba opravit stará škola. Proč zástupci obcí takto postupují, mně není
jasné. Otázkou je, zda se nejedná o poněkud zvláštní pokus, jak zmenšit ztrátu notoricky
špatně hospodařící České pošty. Po volbách se navíc to samé opakovalo s doporučenými dopisy informující zmocněnce stran o výsledcích voleb v jednotlivých obcích. Další
vyhozené miliony!
Na závěr je nutné uvést, že se jedná jen o malou ukázku plýtvání veřejnými prostředky
za vlády ministra ﬁnancí, který tvrdí, že „všeci kradnú“ a že stát je třeba řídit jako ﬁrmu. Pokud by tímto způsobem řídil Agrofert, tak by asi brzy zkrachoval. Pokud byste chtěli nějaký
příklad opravdu velkého plýtvání, tak lze uvést samotnou existenci čtrnácti nesmyslných
a nefunkčních gottwaldovských mini-krajů na místo tří osvědčených historických zemí.
Znovuzavedením zemského zřízení bychom kromě úspory několika miliard ročně navíc
získali zpět svoji zemi, která nám byla protiprávně ukradena. Snad se někdy v budoucnu
dočkáme. Ostatně soudím, že samospráva Moravy musí být obnovena!

Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané
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K současné hysterii kolem tzv. proamerické a pročínské
orientace ČR
Pražská věrchuška vynalezla další téma, které má odvádět pozornost od skutečných problémů našich zemí. Jde o tzv. spor mezi východní (pročínskou) a západní (proamerickou)
orientací ČR. Ve skutečnosti jde jen o další ze seriálu bublin, které se objeví jako na zavolanou vždy, když se ukáže reálný stav české demokracie.
A tak namísto toho, aby se někdo vysokých politiků zeptal, jak je možné, že o nás
rozhodují instituce jako Senát, do kterých odmítá volit více jak 84 % oprávněných voličů,
namísto toho, aby se někdo zeptal, co bude s OKD (na což upozorňujeme celé roky), namísto toho, aby se někdo zeptal, jak se naši politici staví ke smlouvě EU s Kanadou CETA
(proti které se Moravané spolu se spojeneckými stranami EFA postavili už před několika
lety), se zde pořád dokola melou prázdná hesla a předvádějí se hrdinské pózy.
Při bližším pohledu zjistíme, že onen spor mezi USA a Čínou je mnohem více konstrukcí českých aparátčíků a propagandistů než realitou. Spojené státy a Čína proti sobě
nikdy nevedly válku a USA si dokonce kdysi zakládaly na tom, jak Čínu chrání před evropskými kolonialisty. Připomeňme také strategické partnerství uzavřené antikomunistou
Richardem Nixonem a komunistou Mao Ce-tungem. Anebo současnost, kdy spolu obě
mocnosti čile obchodují.
A nejenže to je konstrukce, onen boj „zemanovců“ a „pravdoláskařů“ je také mimořádně pokrytecký. Připomeňme, že Miloš Zeman, který se nyní tváří jako oponent americké
moci, dodal v roce 2001 ve funkci předsedy vlády Georgi Bushovi „doklady“ o ve skutečnosti neexistující schůzce jednoho z atentátníků z 11. září 2001 s iráckým diplomatem
v Praze. Bushova administrativa to použila jako argument při vpádu do Iráku v roce 2003,
který uvrhl tento region do katastrofy, z níž se nevymanil dodnes, a který, mimo jiné, vyvolal současnou uprchlickou krizi, na které se Miloš Zeman tak rád přiživuje.
Na druhou stranu se ptáme, co dělají ony pražské „osobnosti“, když se rozhoduje o obchodní politice EU, která umožnila levný dovoz průmyslového zboží z Číny do Evropy, což
vedlo například k destrukci moravského a slezského textilního průmyslu? Moravané jako
jediní u nás dlouhodobě požadují ochranu evropského průmyslu vůči čínské konkurenci
založené na extrémně laciné pracovní síle. Podpořili nás v tom oni Kocábové, Krausové,
Dykové nebo Mádlové, kteří se nyní ve světle ramp tváří jako hrdinové boje proti Číně?
Nebo k tomu mlčeli, snad proto, že se tak rádi předvádějí v plátcích – jako je Blesk, Aha,
Týden nebo Reﬂex – nebo v těch nejpokleslejších pořadech v televizních stanicích JOJ
Family či TV Barrandov – vlastněných čínským kapitálem?
Připomeňme též, že lidovci, kteří se ze současné situace také snaží vytloukat kapitál
a kteří se deklarují jako „prozápadní“ a „křesťanská“ strana, jsou součástí vlády, která
dodává zbraně Saúdské Arábii, největšímu nepříteli křesťanů a západní civilizace široko
daleko, v takové míře, že Saúdové jsou dnes vůbec největším odběratelem zbraní z České
republiky. Ptáme se proto, kde je tedy v realitě to křesťanství, které lidovci tak ostentativně
předvádějí?
Není náhodou, že obě strany nynějšího „sporu“ se shodují v pohledu na ústavně-právní
postavení Moravy a Slezska a mlčky nebo dokonce výslovně schvalují totalitní destrukci
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moravských a slezských zemských institucí, samosprávy a identity. To je jedním z mnoha dokladů toho, jak je konﬂikt „zemanovců“ a „pravdoláskařů“ vykonstruovaný a umělý.
Domníváme se, že obě strany se potřebují navzájem, aby zakryly vlastní prázdnotu a machinace, které se odehrávají v zákulisí. Stačí se jen podívat na to, jak jednotlivé politické
strany pár dnů po krajských volbách zapomínají na dosavadní „nepřátelství“ a uzavírají
koalice všech možných kombinací.
Už dlouho tvrdíme, že česká politika je založena na lži a pokrytectví. Současné události
to jen potvrzují.
Marek Pavka,
člen programové komise strany Moravané

Zemské zřízení a jeho výhody pro Českou republiku
Zemské zřízení, které se ve středoevropském prostředí historicky velmi osvědčilo (viz příklady bohatých států Rakouska, Německa a Švýcarska), bylo v Československu zrušeno k 1. lednu 1949. Od té doby nebylo i přes častá volání veřejnosti (nejsilněji v letech
1968 a 1991) obnoveno. Místo toho bylo komunistickým režimem v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku zavedeno čtrnáct malých krajů, které nerespektovaly hranice historických
zemí. Argumentace generálního tajemníka ÚV KSČ, soudruha Rudolfa Slánského, kterou
používal při volání po zrušení zemského zřízení, byla jasná: „Rozbijeme ty mamutí úřady,
jakými byly zemské národní výbory, které nešly kontrolovat. Úřady v krajích a okresech
budou nyní víc pod kontrolou lidových zástupců!“ Šlo tedy hlavně o nastolení centralisticky řízené diktatury podle hesla rozděl a panuj. Československo a později i nástupnická
Česká republika se tak staly jedním z nejcentralizovanějších evropských států. V roce
1960 i komunisté pochopili, že počet krajů je příliš velký a jejich velikost příliš malá, a proto došlo z ekonomických a organizačních důvodů k jejich sloučení do větších krajských
celků, které v této podobě přečkaly až do počátku devadesátých let. Bohužel ani tyto
kraje již nerespektovaly historické hranice Čech a Moravy, a tak se např. Svitavsko nebo
Moravskotřebovsko dostalo nesmyslně do Východočeského a Dačicko a Slavonicko zase
do Jihočeského kraje. Po sametové revoluci se nabízela restituce historických zemí, o to
větší překvapení, zejména pro obyvatele Moravy, bylo po vzniku samostatné České republiky vyhlášení čtrnácti mini-krajů, které téměř přesně odpovídají tzv. gottwaldovským
krajům z roku 1949. Následující příspěvek shrnuje důvody, proč by mělo dojít k restituci
historicky osvědčeného zemského zřízení a moravské zemské samosprávy a proč jsou
současné kraje nefunkční.
Strana Moravané má obnovu zemského zřízení jako svůj hlavní politický cíl. Buď by
mohlo dojít ke vzniku tří samosprávných zemí Moravskoslezské, České a Prahy (preferovaná varianta), případně čtyř zemí Čech, Moravy, Slezska (snad i s moravským Ostravskem – tzv. Oslezsko) a Prahy. Důvody pro obnovu zemského zřízení jsou ekonomické,
historicko-kulturní, geograﬁcké, sociologické, dopravní, politické a právní.
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Z ekonomického hlediska by nahrazení čtrnácti drahých krajů znamenalo úsporu až
několika miliard korun ze státního rozpočtu ročně. Úspora vyplývá z menšího počtu politiků. Právě zřízení traﬁk pro regionální politiky parlamentních stran byl přitom jeden z hlavních důvodů pro vznik tak velkého počtu krajů. Úředníci by byli jistě třeba i na zemských
a okresních úřadech. Je ale zřejmé, že by bylo možné jejich počet snížit. Stranou Moravané požadované oddělení státní správy a samosprávy by navíc značně omezilo vliv politiků
na úředníky. Často se setkávám s nesmyslným argumentem typu: „No, já jsem také proti
těm nesmyslným krajům, ale když už to stálo tolik peněz je zřídit, tak bych je nerušil“.
Jenže spoustu peněz stálo nejen jejich zřízení, ale hlavně jejich provoz, takže čím dříve je
zrušíme, tím více ušetříme.
Z historického hlediska fungovalo zemské zřízení nejméně od třináctého do dvacátého
století a v okolních vyspělých zemích (Německo, Rakousko) funguje dodnes. Proč tedy
vymýšlet nové nefunkční modely a nevrátit se k osvědčenému zemskému uspořádání?
Důležitým faktorem z historicko-kulturního hlediska je po staletí pěstovaná identita lidí
spojená s jejich zemí. K moravské národnosti se při posledním sčítání přihlásilo téměř
700 000 lidí a jistě by i většina dalších obyvatel Moravy o sobě tvrdila, že jsou Moravané.
Kdo ale o sobě řekne, že je Vysočiňák, nebo Zlínskokrajan? To asi nikdo!
Správní a samosprávné celky by měly respektovat přirozené hranice. To je také případ
historických zemí Čech, Moravy a Slezska, které v podstatě odpovídají úmořím Severního
(Čechy), Černého (Morava) a Baltského (Slezsko) moře. Z pouhého pohledu na mapu je
zřejmé, že současné umělé kraje nerespektují ani fyzicky-geograﬁcké hranice v podobě
řek, rozvodí nebo pohoří, nerespektují ale ani hranice etnograﬁckých regionů, které ovšem opět vychází z fyzické geograﬁe. Tak se například v takzvaném Zlínském kraji nesmyslně ocitla část Slovácka, Valaška a Hané.
Ze sociologického hlediska je zajímavé, že historické země celkem přesně odpovídají
tzv. NUTS II statistickým celkům. Současné kraje jsou příliš malé a navíc nesouměřitelné.
Zatímco tzv. Moravskoslezský kraj má přes 1 200 000 obyvatel, v Karlovarském kraji žije
jen necelých 300 000 obyvatel, tedy méně než v největším krajském městě Brně. Stejně tak nemůžeme porovnávat význam Brna (380 000 obyvatel bez přilehlých obcí, přes
600 000 obyvatel žije v brněnské metropolitní oblasti) a například Jihlavy (centrum tzv.
Kraje Vysočina, 50 000 obyvatel), Pardubic, Zlína nebo Karlových Varů. Zajímavé je, že
pro účely rozdělování evropských dotací v minulém dotačním období v Regionálním operačním programu musely být kraje uměle slučovány do ještě nesmyslnějších tzv. regionů
soudržnosti, které svojí velikostí odpovídaly statistickým regionům NUTS 2. Je vidět, že
i Evropská unie má se současným správním rozdělením ČR problém. Proč tedy neobnovit
historicky osvědčené země? Požadavek obnovy zemského zřízení a nesmyslnost současných krajů navíc podporují i poslední práce renomovaných sociologů.
Podobně se proti současným krajům ozývají také odporníci na dopravu. Vždyť například spádovost dnes krajského měst Jihlavy se omezuje asi na území bývalého okresu Jihlava. Celá východní část tzv. Kraje Vysočina (Třebíčsko, Žďársko) má převažující
spádovost na Moravu do Brna, zatímco západní část tohoto kraje (Pelhřimovsko, Havlíčskobrodsko) je orientována směrem do Čech. Za velice problematické lze označit snahy některých krajů znesnadnit lidem cestování mezi kraji. Je to vidět například na snaze
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Kraje Vysočina nepovolit obcím na Třebíčsku zapojení se do integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje (IDS JMK), ačkoliv sám žádný regionální dopravní systém
nemá. Dalším příkladem může být třeba uměle vytvořená dopravní bariéra uprostřed údolí
Malé Hané, která je rozdělena mezi tzv. Pardubický a Jihomoravský kraj, případně podobná bariéra uprostřed Slovácka (Dolnomoravský úval), které je nesmyslně rozděleno mezi
tzv. Zlínský a Jihomoravský kraj. Posledním příkladem je území moravského Dačicka,
které bylo nesmyslně připojeno k tzv. Jihočeskému kraji. Stalo se tak jakýmsi apendixem,
který nikoho v Českých Budějovicích příliš nezajímá. Vzhledem k moravské identitě obyvatel tohoto regionu a jejich nevoli stát se součástí Jihočeského kraje měl dokonce první
jihočeský hejtman Jan Zahradník (ODS) neoﬁciálně prohlásit, že buď budou obyvatelé
Dačicka Jihočeši, nebo k nim z krajského rozpočtu nepůjde ani koruna. Vypadá to, že
zatím bohužel platí obojí.
Z politických důvodů lze uvést skutečnost, že obyvatelé Moravy volí jinak, než obyvatelé Čech. Projevuje se to jak v parlamentních volbách, tak třeba i ve volbě prezidentské. Je
to dáno jak odlišnou mentalitou (mezi Moravany, je např. více věřících, což se projevuje
silnější pozicí KDU-ČSL na Moravě než v Čechách), tak i tím, že po sto let trvajícím ekonomickém ožebračování Moravy na úkor Čech a zejména Prahy, je ekonomická situace
moravských rodin horší, proto jsou více náchylní k volbě levice než v Čechách a zejména
v Praze.
A konečně z právních důvodů lze uvést skutečnost, že ačkoliv ke zrušení zemského
zřízení došlo protiprávně bez mandátu totalitním zločinným komunistickým režimem, nedošlo dodnes k jeho restituci, ačkoliv v roce 1990 vydalo československé Federální shromáždění stále platné prohlášení o protiprávnosti zrušení Moravskoslezské země.
Doufám, že výše uvedené důvody, které byly podrobněji popsány v Brně 30. září 2016
v příspěvku na konferenci věnované sebeurčení evropských regionů a národů, přesvědčí
i stávající podporovatele nefunkčního krajského zřízení, kterých stále ubývá, o nutnosti
jeho zrušení a obnovení historicky osvědčeného zemského zřízení.
Ondřej Mlejnek,
místopředseda strany Moravané
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Evropané podporují obnovu samosprávné Moravy
Brno minulý měsíc zažilo několik moravských aktivit s celoevropským přesahem. Ve čtvrtek 29. září tu zasedalo vedení Evropské svobodné aliance (EFA), strany Evropského
parlamentu. V pátek 30. září se v moravské metropoli konala mezinárodní konference
s názvem Sebeurčení evropských regionů a nestátních národů. V sobotu 1. října se uskutečnil 11. ročník brněnského Dne za Moravu.
Zasedání Evropské svobodné aliance vedl významný korsický politik, prezident EFA
a bývalý europoslanec Francois Alfonsi. Zástupci dvaceti evropských zemí a regionů se
zabývali aktuální politickou situací pro BREXITU, dynamickým vývojem v Katalánsku směřujícím k brzké odluce od španělského státu a také přetrvávající diskriminací Moravanů
v ČR, kdy neexistenci Moravy jako samosprávné země považují zástupce EFA za bezprecedentní útok na moravskou identitu. Vedení EFA rozhodlo o vypracování nového volebního manifestu této evropské strany na rok 2019, zabývali se také např. problematikou
rovnosti pohlaví. Prezident EFA převzal protest proti označení ČR názvem „Czechia“, který
jeho prostřednictvím zástupci Moravského kulatého stolu, neformálního sdružení promoravských organizací, adresovali Vysokému komisaři OSN pro lidská práva.
Mezinárodní konferenci na téma Sebeurčení evropských regionů a nestátních národů
pořádala EFA společně se svojí členskou stranou Moravané za spolupráce se spolkem
Moravská národní obec, Katedrou historie Pedagogické fakulty MU v Brně a Vzdělávacím
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institutem INTEGRA. Tajemník EFA Günther Dauwen představil dějiny, současnost a cíle
této proevropské strany, která od roku 1981 sdružuje téměř padesát regionalistických
stran z osmnácti členských zemí EU a podporuje je v jejich právu na sebeurčení. Profesor
Miroslav Mareš (MU Brno) porovnal strategie současných evropských hnutí usilujících
o právo na sebeurčení. Ondřej Hýsek představil stranu Moravané, která usiluje o sloučení
krajů, obnovu samosprávné Moravy a Slezska i Moravského zemského sněmu s adekvátními legislativními pravomocemi. Problematiku slezského hnutí za samosprávu představila prof. Małgorzata Myśliwiec (Slezská univerzita, Katowice). Zajímavý byl příspěvek
velšské poslankyně Evropského paramentu Jill Evans (Plaid Cymru), která zhodnotila situaci Walesu a dalších zemích Spojeného království po Brexitu, jehož důsledkem může být
návrat Walesu či Skotska do EU v podobě samostatných států. Kašubské hnutí přestavil
Artur Jabłoński, kašubský jazyk v současné podobě popsal Karol Rhode (oba z Kašubské jednoty). Jihotyrolské úsilí o právo na sebeurčení analyzoval Cristian Kollmann (Svoboda pro Jižní Tyrolsko), který podporuje návrat v současnosti italského Jižního Tyrolska
do rakouského státu. Problematiku maďarské menšiny na Slovensku, o niž jsme po rozpadu Československa poněkud ztratili zájem, zevrubně připomněl Csaba Fehér (Maďarská křesťanskodemokratická aliance). Hannes-Wilhelm Kell (Lužická aliance), zástupce
lužických Srbů, s nimiž jsme do 17. století sdíleli společný stát, představil úspěšný projekt
Parlamentu Lužických Srbů. Fabrizio Piroddi ze Sardinie hovořil o cestě k sebeurčení
tohoto ostrova, Gianni Kriscak (Trieste Libera) představil Svobodné území Terst s velkým
ekonomickým potenciálem pro novou střední Evropu. Miguel Martínez Tomey (Aragonská
unie) hovořil o dějinách a současnosti Aragonie. Minulost a budoucnost Moravy jako
samosprávné země nastínili brněnští univerzitní pedagogové doc. Jiří Pernes, doc. Jiří
Klíma a dr. Ondřej Mlejnek (všichni strana Moravané). Na závěr představil Ing. Vojtěch
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Říha spolek Moravská národní obec a jeho úspěšnou aktivitu vyvěšování moravské vlajky
na moravských radnicích či označování moravsko-české zemské hranice.
Jedenáctý ročník Dne za Moravu, který zorganizovala Moravská národní obec, pak Moravanům i zahraničním hostům představil kulturu a tradice naší země. Se zdravicí vystoupil tajemník EFA Günther Dauwen, který podporuje moravské aktivity směřující k obnově
samosprávné Moravskoslezské země. Představitelé evropských stran a hnutí poděkovali
za pohostinnost, jíž se jim v moravské metropoli dostalo.

Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané

Ze sportu
Ohlédnutí za letní olympiádou
Naši sportovci přivezli z letní olympiády v Riu jednu zlatou a tři bronzové medaile. Zlatou
medaili získal v judu těžké váhy jihlavský rodák, odchovanec oddílu juda SK Jihlava a nynější člen USK Praha, Lukáš Krpálek. Tři bronzové medaile mají tenisté, všichni členové
nejúspěšnějšího tenisového klubu České republiky, TK Prostějov. Na vynikajícím třetím
místě v turnaji žen skončila rodačka ze slezského Bílovce a dvojnásobná wimbledonská
vítězka, Petra Kvitová. Třetí místo v turnaji ženských čtyřher obsadila se svou plzeňskou
spoluhráčkou Barborou Strýcovou Brňanka, Lucie Šafářová, už dříve v deblu vítězka tří
grandslamových turnajů – v Paříži, v New Yorku a v Melbourne. Mužským bronzovým
medailistou z úspěšné moravsko-slezské tenisové školy se stal rodák z Karviné, Radek
Štěpánek, který spolu se spoluhráčkou z Prahy, Lucií Hradeckou, získal třetí místo v olympijském turnaji smíšených čtyřher.
Ing. Jiří Kejval, český sportovní funkcionář a podnikatel, předseda tzv. Českého olympijského výboru, si nad poměrně mizernými výsledky reprezentace ČR na letošní letní olympiádě postesknul, že v boji o pevnou pozici sportu a o ﬁnance do něj tekoucí, doma sport
stále nevítězí, pronesl doslova: „Sport nemá v Česku na růžích ustláno“. V Moravských
novinách se sluší doplnit, že v rámci tzv. Česka jsou podmínky na Moravě a ve Slezsku
ještě o poznání horší, chce-li moravský nebo slezský sportovec proniknout mezi světovou
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špičku, udělá nejlépe, když se přestěhuje do Prahy, nebo rovnou, po vzoru našich tenistů,
začne posílat daně z příjmu místo do Čech třeba do Monaka.
Pro moravské a slezské sportovní fanoušky může být jistou útěchou, že v Riu dopadli
jejich sportovci, pokud se ryzosti a počtu medailí týče, lépe než miláčci fanoušků například v Mexiku, Irsku, Norsku, Bulharsku, Izraeli, Rakousku nebo ve Finsku.
Závěrem si v této krátké olympijské reminiscenci není možné odpustit malou poznámku: naši čtyři letošní olympionici v Riu, pocházející dílem z Moravy a dílem ze Slezska
– Lukáš Krpálek, Lucie Šafářová, Petra Kvitová a Radek Štěpánek, jsou všemi novináři
z České republiky zásadně označováni nejen jako čeští reprezentanti, ale hlavně, a bez
skrupulí, jako rodilí Češi.
Stručně to nejlepší z jiných sportů
Lední hokej
O víkendu 29. a 30. října 2016 vypadala pro nás tabulka hokejové extraligy tak skvěle,
jako snad ještě nikdy před tím. S poměrně slibným několikabodovým náskokem se na jejím čele usadilo moravskoslezské duo klubů, HC Kometa Brno a HC Oceláři Třinec, gratulujeme! Poslední výsledky z 31. října 2016: Oceláři Třinec vs. Sparta Praha – 3:2, Kometa
Brno vs. Škoda Plzeň – 8:5.
Motocyklové závody
Náš motocyklový závodník z Kyjova, Jakub Kornfeil, vyskočil v neděli 30. října 2016
„na bednu“ po závodě Velké ceny Malajsie v Sepangu v kategorii čtyřdobých jednoválců
s obsahem do 250 kubických centimetrů, zkráceně označovaných Moto3. Mladý (23)
moravský závodník po druhé v životě skončil v závodě mistrovství světa silničních motocyklů na druhém místě a vyrovnal tak svoje doposud nejlepší umístění vloni v anglickém
Silverstone. Tentokrát svého vynikajícího úspěchu dosáhl až z patnáctého místa na startu
a postupně se propracoval téměř do čela závodu, nestačil jen na třetího jezdce celkového
pořadí šampionátu Moto3, Itala Francesca Bagnaiu. V těsném souboji o druhou příčku
porazil Jakub o 145 tisícin sekundy Nizozemce Bo Bendsneydera. Jakub sesbíral po neděli 30. října už 103 mistrovských bodů a před posledním závodem v katalánské Valencii
má z celkového osmého místa šanci udržet vynikající nejlepší světovou desítku závodníků
Moto3.
I u této zprávy se sluší doplnit, že Jakub je všemi běžnými médii České republiky zařazen mezi naše bratry Čechy, dovedete si představit moravsko-slováckého „Čecha“ z Kyjova?
Jiří Kolářský
místní organizace Brno-Královo Pole
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Kresby z našeho kraje
V neděli 16. října se za účasti vedení strany v moravských Dačicích konala vernisáž výstavy předsedy místní organizace strany Moravané a výtvarníka Jiřího Albrechta. K vidění
byly autorovy kresby z Dačicka a okolí. Panu Albrechtovi tímto děkujeme za práci, kterou
na Dačicku pro Moravu odvádí a přejeme mu hodně tvůrčích sil i do dalších let. Výstavu
v městské galerii na dačickém zámku můžete navštívit do 20. listopadu tohoto roku.
Ondřej Mlejnek,
místopředseda strany Moravané
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