Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1

Otevřený dopis.
Vážený pane prezidente,
obracíme se na Vás jako jedni z vice než 600.000 lidí hlásících se k Moravské národnosti, jedni
ze 4.000.000 obyvatel Moravy, jako část politické reprezetace této země, která byla po tisíciletí
existence v roce 1949 vymazána z map rozhodnutím komunistické diktatury.
Již první slova preambule Ústavy ČR ze dne 16. prosince 1992, která zní „My, občané České
republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“, svědčí o tom, že autoři Ústavy si byli vědomi, že v naší
republice nežijí pouze Češi, ale i Moravané a Slezané, že stát ČR se neskládá pouze ze země české, ale
i moravské a slezské.
V původním znění článku 99 Ústavy rovněž bylo uvedeno, že vyššími územními
samosprávnými celky jsou země nebo kraje.
V r. 1997 byl nicméně českou většinou v Parlamentu ČR proti vůli obyvatel Moravy a Slezska a
proti vůli stran, které je zastupovaly, jakož o proti hlasům dalších stran, mj. i sociální demokracie,
které jste byl předsedou, prohlasován zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
který zemské zřízení zavrhl a zřídil 14 krajů (347/1999 Sb.).
Výsledkem byla v dalších letech až dodnes tuhá centralizace kombinovaná s vládou
mafiánských struktur ve 14 uměle vytvořených krajích nerespektujících historické, kulturní a
přirozené hranice zemí, tj. Čech, Moravy a Slezska.
Apelujeme na Vás, vážený pane prezidente, abyste se stejně energicky, důstojně a racionálně,
jak je tomu v jiných oblastech Vašeho úřadu, zasadil o zrušení uměle vytvořených 14 krajů a
navrácení funkční samosprávy a autonomie Moravy a Slezska v rámci česko-moravského státu v
duchu staletími prověřené praxe a spolupráce Čech, Moravy a Slezska, jakož i zejména v duchu
usnesení FS ČSFR č. 212 o obnovení moravsko-slezské samosprávy, ve kterém se
považuje zrušení země moravsko-slezské od 1. ledna 1949 v rámci nového územně
správního uspořádání za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokratickocentralistické praxi, za
krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy a který tak podstatně přispěl k
deformovanému vývoji československé společnosti,
a v němž se vyjadřuje
pevné přesvědčení, že ústavní uspořádání republiky, které vzejde z jednání svobodně
zvolených zákonodárných sborů, tuto nespravedlnost napraví.
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Pevně věříme, že Vy, mj. jako bývalý předseda sociální demokracie, kterou jste v naší
republice v 90. letech minulého století pomohl opět postavit na nohy, se můžete a budete inspirovat
mj. i příkladem Tonyho Blaira, za jehož vlády byla zahájena dalekosáhlá devoluce/decentralizace a
národní parlamenty byly znovu svolány a řádně fungují ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku.
Kromě toho rovněž připomínáme, že Vy, vážený pane prezidente, jakož i sociálně
demokratická strana a další levicové a levo-středové subjekty, jste měli a máte na Moravě a ve
Slezsku silné jádro svých voličů, jednak s ohledem na to, že výše uvedené subjekty chtějí řešit sociální
situaci na Moravě a ve Slezsku, která je ve srovnání s Čechami daleko horší, jakož i s ohledem na výše
uvedené historické usnesení FS ČSFR, prosazené levo-středovými politiky, a s ohledem na to, že proti
14 uměle vytvořeným nefunkčním krajům hlasovaly právě zejména sociální demokracie a další
levicové a středo-levé subjekty.
Politická strana Moravané, Moravský národní kongres, o. s., Moravské srdce, o. s., Sdružení
monarchistů Brno, Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, nakladatelství
Veligrad Buchlovice, s podporou Moravské národní obce, o. s. a dalších subjektů Moravského
kulatého stolu.

V Brně, 1. září 2013
V zastoupení a s úctou

Ing. Zdeněk Zbožínek
1.místopředseda strany Moravané
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