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Úvodník
Vážení členové a příznivci strany Moravané,
dostává se Vám do rukou druhé číslo Moravských novin, informačního
zpravodaje naší strany, které je vydáváno k příležitosti 59. zasedání zemského sněmu v Kyjově.
Tentokrát jsme se snažili odvést profesionální práci jak po stránce
obsahové, tak i grafické, a proto jsme se rozhodli zadat tisk a zpracování
profesionální firmě. Rozšířili jsme také náklad Moravských novin tak, aby
se aspoň jeden výtisk mohl dostat ke všem členům a příznivcům naší strany. Chtěli bychom tedy delegáty kyjovského sněmu poprosit o distribuci
Moravských novin mezi své známé a členy strany ve svých oblastech. Zvýšení nákladu i zkvalitnění podoby Moravských novin bylo umožněno díky
finanční podpoře ze strany Evropské svobodné aliance (EFA), za což velmi
děkujeme. A nyní již nezbývá než popřát Vám příjemné počtení.

Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané

Slovo předsedy
Vážení členové a příznivci strany Moravané,
zdravím vás při čtení druhého čísla Moravských novin, našeho newsletteru, který připravujeme u příležitosti každého zemského sněmu naší organizace. Rád bych vás na tomto místě stručně informoval o aktuálním dění
ve straně. Kromě toho, že si mnozí z nás plní své zastupitelské a profesní
povinnosti, snažíme se vylepšovat stranu uvnitř a hlavně – připravovat
se na krajské volby 2016. Co jsou tedy naše současné hlavní aktivity?
Před nedávnem jsem měl opět možnost vystoupit v pořadu Politické
spektrum České televize na téma rozpočet 2016. Ohlasy na tento i jiné
díly jsou veskrze pozitivní (odkazy na ně naleznete na webu www.moravane.cz). Je s podivem, že i např. bývalý československý premiér Petr Pithart
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a někteří další politici z jiných stran uznávají, že krajské zřízení je hloupost
a návrat ke zřízení zemskému/spolkovému je jedinou šancí pro úspěšnou
ČR.
V současnosti finišují jednání ohledně strategie pro krajské volby 2016,
které jsou naším hlavním úkolem pro příští kalendářní rok. Ve všech krajích ležících zcela či částečně na území Moravy a Slezska hledáme schopné
manažery, lídry kandidátek a další spolupracovníky. Vznikají návrhy
volebních programů. Nejvíce energie investujeme do jednání v Jihomoravském kraji, kde komunikujeme především se zástupci nám blízkého hnutí
Starostové a nezávislí a na jihu Moravy tradičně silnou KDU-ČSL. Jakmile
jednání ukončíme (s jakýmkoliv výsledkem), připravíme tiskovou konferenci pro média a veřejnost seznámíme s našimi cíli pro nadcházející volby
do krajských zastupitelstev.
V rámci předvolební kampaně připravujeme na konec září 2016 do Brna
konferenci Evropské svobodné aliance (EFA), která se bude zabývat směřováním evropských zemských a regionálních hnutí k jejich sebeurčení.
Věříme, že konferenci, která vyvrcholí Dnem za Moravu, strana Moravané
úspěšně zorganizuje ve spolupráci s Moravskou národní obcí. Jelikož do
Brna přivezeme významné europoslance ze zemí typu Skotsko, Katalánsko
apod., je nutné, aby se na přípravě aktivně podíleli opravdu všichni členové
naší strany!
Po změně vizuálního stylu strany jsme vyrobili obecný informační leták
pro veřejnost, jehož úspěšný zkušební tisk v řádu stovek kusů bude v těchto dnech následován sérií v řádu desítek tisíc kusů, na kterou nám přispěje
EFA. Leták je také v černobílé podobě součástí tohoto čísla Moravských
novin. Rovněž jsme vyrobili roll-up banner, který budeme používat při konferencích a obecně při pořizování fotografií. Už dříve byly připraveny nové
průkazky, nyní dotahujeme do konce „drobnosti“ typu cedulí na sekretariátu, vizitek apod. Potěšující je, že tyto věci financují jednotliví členové, čímž
nezatěžují rozpočet strany. Je však nutné, abychom z důvodu jednotnosti
a profesionality nový vizuální styl opravdu všichni dodržovali, a to i např.
na facebooku našich místních organizací, na nástěnkách v obcích apod.
Co se týče financování chodu strany a blížící se volební kampaně,
je jasné, že na tom strana není dobře. Proto začínáme schůzky s vámi,
zastupiteli a zástupci v obcích a regionech, a žádáme vás, abyste k nám
přivedli ty, kteří mají rádi Moravu a mohli by nám v tomto pomoci.
Navrhujeme, aby se členské příspěvky oproti současnosti neměnili, tj. kdo
může, pomůže straně stokorunou měsíčně, kdo nemůže, zaplatí 300,-Kč za
rok. Současné překlenovací období do jara, kdy je potřeba zaplatit členské
příspěvky EFA a EFAy + nájem sekretariátu prosím vyřešme mimořádnými
členskými příspěvky, děkujeme!
Nezapomeňme, že nás v příštím roce čeká připomenutí odkazu doc.
Boleslava Bárty, od jehož úmrtí uplyne již čtvrtstoletí. Toto smutné výročí
pojmeme důstojně, tak, jak si památka tohoto velkého Moravana zaslouží.
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Rovněž je nutné, aby na naši činnost navazovala nová generace Moravanek a Moravanů. Jelikož spolupráce s Mladými Moravany vázne, založíme
společně s Moravskou národní obcí spolek Moravská mládež a budeme
do něj zvát všechny mladé, jimž není situace naší země lhostejná.
V této době probíhají vaše výroční oblastní sněmy a schůze místních
organizací, z nichž zasíláte zprávy naší Vnitrostranické komisi pod vedením
skvělého doc. Bohuslava Klímy. Vyhodnocujete dění v roce 2015, chystáte
plány na volby 2016 – přeji vám v tomto úsilí hodně pozitivní energie
a věřím, že společnými silami posuneme Moravu zase o kousek dál, tedy
blíže k vysněné samosprávě!
Pokojný čas Adventu Vám přeje

Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané

Nový roll-up banner
strany Moravané.
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Moravská návštěva v kanceláři EFA
Kancelář evropské strany Svobodné evropské aliance (EFA), jejímž členem
je kromě strany Moravané ještě dalších 44 regionalistických stran z 18
států Evropské unie, se nachází v centru Bruselu v boční ulici přímo za
belgickým královským palácem. Minulý měsíc ji měli možnost navštívit
v rámci dovolené místopředseda strany Moravané, Ondřej Mlejnek se svojí
ženou Blankou.
Vlastní kancelář se nachází ve čtvrtém patře domu na Boomkwekerijstraat 1. O patro níže je navíc umístěna knihovna s mediální místností
a archivem. EFA sdílí kancelář se svojí mládežnickou organizací EFA Youth
(EFAy) a politickou nadací s regionalistickým zaměřením, která nese název
Centre Maurits Coppieters (CMC). Moravská delegace byla přivítána tajemníkem EFA Güntherem Dauwenem a EFAy Gerardem Bonou.Následovala
prohlídka kanceláře, v rámci které nás zaujalo, že každá členská strana
EFA zde má založený šanon, ve kterém jsou uloženy např. propagační materiály, tiskoviny nebo veškerá korespondence. Svůj šanon zde má i strana
Moravané, takže zaměstnanci sekretariátu mají o naší činnosti velmi dobrý
přehled.
Následná diskuze se týkala několika témat. Zejména šlo o přípravu plánované mezinárodní konference, která by se měla konat příští rok v Brně.
Tématem bude sebeurčení evropských regionů a EFA jako spolupořadatel
přislíbila přispět 50% nákladů. Konferenci by mělo předcházet zasedání
výboru EFA, které bude hrazeno kanceláří Evropské svobodné aliance.
Dále se podařilo domluvit finanční podporu ze strany EFA na vydávání Moravských
novin. Finance budou proplaceny formou
objednané reklamy, za což velmi děkujeme.
Na závěr si moravská delegace z kanceláře EFA odnesla kromě propagačních materiálů také dva výtisky práce Democracy
and European Emerging Values: The Right
to Decide, kterou vydalo Centre Mautitse
Coppietera ve spolupráci s EFAy. Součástí
tohoto sborníku, který je k dispozici k zapůjčení v knihovně na sekretariátu Moravanů, je také stať Marka Pavky věnovaná
právu Moravy a Moravanů na sebeurčení.
Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané
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Místopředseda strany
Moravané, Ondřej Mlejnek
před kanceláří EFA v Bruselu.

Odhalení jezdecké sochy markraběte Jošta
Dne 28. října 2015 došlo na Moravském náměstí v Brně ke slavnostnímu
odhalení jezdecké sochy markraběte Jošta, která má být zároveň alegorií
Odvahy a jako taková má doplňovat další tři sochy na náměstí, které představují platónské ctnosti Mírnost, Prozíravost a Spravedlivost, kterými by
měla disponovat každá dobře spravovaná obec. Když pomineme fakt, že
tento alegorický výklad sochy poněkud pokulhává, tak se ani její moderní
pojetí jako rytíře na koni s neúměrně dlouhými nohami, pod kterými se dá
procházet, nesetkalo mezi všemi Brňany a Moravany s pochopením. Dalším problémem je chybějící moravská orlice na praporci. Přitom se praporec,
který drží rytíř představující markraběte Jošta v ruce, pro vyobrazení moravské orlice přímo nabízí. Zeptali jsme se na to tedy přímo autora sochy,
Jaroslava Róny, který nám odpověděl, že moravská orlice na praporci
původně být měla, nicméně po intervenci některých osob, jejichž jména
neprozradil, byla vynechána. V jaké době to žijeme, že někomu, kdo žije na
Moravě, stojí za to intervenovat proti symbolu Moravy na praporci moravského markraběte a proč to dělá?
Nicméně i tak můžeme být rádi, že je tato jistě významná postava moravských a evropských dějin v Brně, tedy ve městě, odkud vládl nejen Moravě,
ale také Braniborsku, Lucembursku, Alsasku a krátce dokonce i celé římskoněmecké říši, konečně důstojně zastoupena. Proto také na slavnostním
odhalení byli přítomni také zástupci strany Moravané a Moravské národní
obce s moravskými vlajkami a markraběcí standartou.
Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané

Autor sochy markraběte Jošta,
Jaroslav Róna, v rozhovoru
s předsedou a místopředsedou
strany Moravané, Ondřejem
Hýskem a Ondřejem Mlejnkem.

Slavnostní odhalení sochy
markraběte Jošta na Moravském
náměstí v Brně.
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Zamyšlení nad možnými příčinami
uprchlické krize
Moravané se domnívají, že příčinou současné uprchlické krize je selhání
zahraniční politiky Evropské unie, které dominují národní státy a jejich
stereotypy.
Jsme přesvědčeni, že vlně především syrských uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy, bylo možné poměrně snadno předejít. Už před evropskými
volbami jsme se vyslovili proti systému kvót. Nevěříme totiž, že by fungoval,
migranti by ho podle našeho názoru obcházeli. Domníváme se, že by se měli
usazovat tam, kde se usadit chtějí. A to většinou jsou – logicky – kulturně,
geograficky a klimaticky blízké země Orientu. Podle zpráv OSN je pro ně
mnohem přijatelnější zůstat v poměrně známém prostředí, nedaleko Sýrie,
kde často mají příbuzné, než absolvovat nejistou cestu do v mnoha ohledech
odlišné Evropy. A samozřejmě, téměř všichni se chtějí do Sýrie vrátit.
Před čtyřmi lety Turecko vyhlásilo politiku otevřené náruče vůči uprchlíkům ze Sýrie. V té době Turci předpokládali, že Asadův režim v Sýrii
rychle padne. Jenže to se nestalo, konf likt eskaloval do brutální občanské
války a do Turecka přišly 2 miliony syrských uprchlíků. Ačkoli Turci syrské
migranty přijímají i dnes a snaží se o jejich poměrně důkladnou integraci
do turecké společnosti, je jasné, že možnosti této země jsou omezené. Jestliže před čtyřmi lety turecké hospodářství rostlo tempem 9 % za rok, nyní jsou
to pouhá 3 %.
Celé tři roky Turci žádali Evropu o pomoc, ale nedočkali se jí. Dosud
vynaložili na syrské uprchlíky 8 miliard dolarů. Svět jim přispěl částkou
400 milionů. Z toho činí příspěvky států EU pouhou třetinu. Důsledky této
evropské ignorance na sebe nenechaly dlouho čekat. Statisíce syrských
uprchlíků se z Turecka, kterému dochází dech, vydaly do Evropy. Moravané
už před volbami do Evropského parlamentu prohlásili, že Turecko by mělo
být pro Evropu strategickým spojencem číslo jedna. Nyní se ukazuje, proč.
Jsme přesvědčeni, že EU by měla lvím podílem hradit turecké náklady
na syrské uprchlíky. I kdyby to byla kompletní zbývající částka, tedy 7,5
miliardy dolarů, jednalo by se o pouhá 0,04 % evropského hrubého domácího produktu. Domníváme se, že tato investice se vyplatí. Pro porovnání,
na zbrojení vydají země EU ročně 192 miliard dolarů.
Turecko spojuje důrazné zásahy proti pašerákům lidí na svém území –
a tím pádem zastavení migrace Syřanů přes Egejské moře – s tím, aby EU
zrušila pro turecké občany vízovou povinnost. Máme za to, že by to byl férový
obchod, žádali jsme zrušení víz pro Turky už před evropskými volbami. Jsme
také pro to, aby se turečtí státníci účastnili jednání klíčových evropských
grémií týkajících se krize. Stejně tak by EU měla podpořit snahy Turecka
o vytvoření tzv. bezpečných zón v samotné Sýrii, kde je dalších 7 milionů
uprchlíků. Je to ze strany Turků poměrně logické, protože pokud budou
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tito lidé moci zůstat v samotné Sýrii, nebudou muset prchat do Turecka.
Jsme pro to, aby tyto bezpečné zóny vyhlásila OSN. Připomeňme, že v Radě
bezpečnosti OSN má Evropa 2 z 5 stálých členů a 2 z 10 členů nestálých.
Navíc má poměrně silné páky na další nestálé členy (Nigérie, Čad, Angola).
Dalším státem, kterému je nutno pomoci, je Libanon. V této čtyřmilionové
zemi je 1,1 milionu syrských uprchlíků, což přesahuje její možnosti. Světový potravinový program, což je orgán OSN, který pečuje o tyto migranty,
potřebuje 4,5 miliardy dolarů, ale obdržel pouhé 1,5 miliardy. Chtějí Evropané zhroucení dalšího státu na Blízkém východě? Chtějí, aby se uprchlíci
odtud přelili do Evropy? Domníváme se také, že v Libanonu se skrývá klíč
k dlouhodobému řešení syrské krize. Je to demokratická země s mnoha
náboženskými menšinami, které sdílejí politickou moc způsobem, který je
velmi podobný tomu, jak etnickou otázku v roce 1905 vyřešila Morava v tzv.
moravském vyrovnání. Jsme přesvědčeni, že by měla sloužit jako vzor pro
sousední Sýrii. Proto by Evropa měla mít prvořadý zájem na její stabilitě.
Obdobně vratká situace je v Jordánsku, kde je více než 600 tisíc syrských
uprchlíků, kteří přibyli ke 2 milionům uprchlíků palestinských a přibližně
500 tisícům Iráčanů. V Jordánsku přitom žije 5,5 milionu obyvatel. Také zde
by měla Evropa ve svém vlastním zájmu pomoci. Pro zajímavost, Jordánsko
je nestálým členem Rady bezpečnosti OSN.
Jinými slovy, EU by měla podpořit Turecko, Libanon a Jordánsko jako ostrovy stability a měla by přispět k tomu, aby tyto
země zvládly přítomnost syrských uprchlíků na svém území.
Zbývá problém, co s uprchlíky, kteří se už dostali do Evropy. Často se jejich
přítomnost líčí v apokalyptickém duchu. Jaká jsou však fakta?
Jedná se o půl milionu osob. I kdyby to všichni byli muslimové (což nejsou), zvýšili by počet obyvatel EU muslimského vyznání z 19 milionů, což je
3,8 % obyvatel EU, na 19,5 milionu, tedy 3,9 %.
Většina z nich přitom žádá o azyl v Německu. Za první pololetí roku 2015
to bylo více než 170 tisíc žádostí. V České republice za tuto dobu požádalo
o azyl 784 osob. Podle našeho názoru tedy nejsou důvody k panice, ani v
evropském měřítku – a už vůbec ne v České republice. Opakujeme, že podle
dostupných informací se většina syrských uprchlíků chce po skončení války
do Sýrie vrátit, takže jejich přijetí je dočasné řešení.
Evropa však podle našeho mínění musí radikálně změnit fungování svých
politických institucí. Národní státy opět ukázaly svou neschopnost. Kvůli
nim EU, nejbohatší region světa s výrazným zastoupením v Radě bezpečnosti OSN a vlivem mezi rozvojovými zeměmi, ignorovala evidentní krizi ve svém
bezprostředním okolí.
Jsme přesvědčeni, že historické země a regiony by byly mnohem spolehlivějším základem jednotné Evropy – i její politiky vůči sousedům.
Marek Pavka
člen programové komise
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Podpora volání moravských zaměstnanců České
pošty po dorovnání platů
Strana Moravané podporuje snahu zaměstnanců České pošty o dorovnání
výše platů na Moravě s platy v Praze. Lidé zaměstnaní v České poště na
Moravě dostávají v průměru o tři tisíce korun nižší platy než ti ve stejných
pozicích Praze. Tato do očí bijící nespravedlnost už přitom trvá celá desetiletí. Pracují snad lidé na Moravě méně? Mají kratší pracovní dobu? Nikoli,
všichni víme, že takovéto praktiky nejsou běžné pouze v České poště, ale
ref lektují obecnou diskriminaci Moravy a Slezska v tomto státě.
Nelze se přitom vymlouvat na to, že v Praze jsou vyšší ceny než na Moravě, v mnoha ohledech je tomu naopak. Například roční brněnská průkazka
na MHD – bez možnosti jezdit metrem – stojí dvakrát tolik co roční pražská
průkazka na MHD včetně metra. Mapa týdeníku Ekonom s částkami, které
zůstanou průměrnému zaměstnanci ze mzdy po odečtu základních výdajů,
zřetelně ukazuje, že Morava a Slezsko jsou na tom proti Čechám mnohem hůře.
Stejně tak nelze argumentovat nedostatkem financí. V České republice je
totiž největší rozdíl ze všech zemí EU mezi průměrem hrubého domácího
produktu na hlavu a průměrnou hrubou mzdou. Jinými slovy je zde největší prostor pro zvyšování platů. Obáváme se, že logika české vládnoucí
vrstvy je průhledná. Chce, aby v rámci EU Česká republika zůstala druhořadou, lacinou montovnou, zatímco v rámci České republiky mají mít
obdobně druhořadé postavení Morava a Slezsko. Domníváme se, že za tím
stojí snaha českých mocipánů, aby lidé u nás neměli kvůli existenčním
problémům čas na veřejné záležitosti, například na politiku. Protože česká
věrchuška se ze všeho nejvíc obává toho, že by se obyčejní lidé začali zajímat o to, jakým způsobem se tu vládne. A co teprve, kdyby se občané začali
ptát na to, jak se zachází s Moravou a Slezskem a jejich obyvateli!
Podle našeho názoru jsou praktiky České pošty jasným porušováním
zákoníku práce i principů Evropské unie. Tato diskriminace je také jedním
z hlavních důvodů odchodu lidí z Moravy a Slezska
a jejich nižší kupní síly. Čím
nižší platy mají lidé na Moravě
a ve Slezsku, tím méně mohou
utratit, což zase znevýhodňuje
tamní prodejce a výrobce.
To vše samozřejmě mocným
českého centralistického státu
vyhovuje, protože vylidňování
Moravy a Slezska znamená,
že jejich hlas slábne.
Zdroj: týdeník Ekonom
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Požadujeme dorovnání platů zaměstnanců České pošty i ostatních podniků s veřejnou účastí. Doufáme také, že to bude signálem i pro soukromý
sektor. Nebo jsou lidé na Moravě a ve Slezsku méněcenní?
Marek Pavka
člen programové komise

Otázka jednoslovného názvu státu
Moravané nesouhlasí se snahou politických špiček ČR mezinárodně zakotvit jednoslovný název státu „Česko“ nebo „Czechia“. Pomiňme jen ten
problém, že ani prezident ani premiér nic takového před volbami neslíbili
a tedy nemají k takovému kroku mandát. V České republice je bohužel
zvykem, že před volbami voličům se něco řekne a po volbách je vše jinak.
I samotný název „Česká republika“ byl přijat politiky bez mandátu. O tom,
že by tu něco mohlo rozhodnout referendum, můžeme jen snít.
Zajímalo by nás, z čeho chtějí naši mocní tento jednoslovný název odvodit. Je to český národ? Je tedy něco víc než národ moravský? Je to český
jazyk? Pak se tedy naše elity hlásí k etnickým čistkám po druhé světové
válce, kdy byly vyhnány miliony Čechů, Moravanů a Slezanů hovořících
německy a tisíce Moravanů hovořících chorvatsky, a tito lidé do našich
zemí nepatřili a nepatří? A co naše latinsky psaná kultura (i ta Czechia je
latinizovanou mutací Česka)? Jsou to Čechy? Potom tedy naše věrchuška
chce tvrdit, že Ostrava a Zlín a Moravské Budějovice jsou v Čechách? Jsou
to země Koruny české? A kde že tedy tyto země v našem politickém uspořádání a územně-správním členění jsou?
Samozřejmě, že v zahraničí nalezneme příklady, kdy je stát pojmenován
podle své části, tedy na základě zásady pars pro toto. Jde o Rakousko nebo
Švýcarsko. Jenže u těchto příkladů má toto pojmenování zcela odlišný kontext. Není zneužíváno k likvidaci politické samosprávy a identity ostatních
součástí (zemí a kantonů) těchto států. U nás bohužel k tomuto dochází
a adjektivum „český“ je záměrně využíváno k posilování českého nacionalismu a k potlačování povědomí o Moravě a Slezsku. „Žijeme v České republice, takže jsme všichni Češi. Všichni jsme Češi, takže Morava a Slezsko
jsou minulost“. Takovou a podobnou argumentaci slýcháme často, když
se nadnese otázka protiústavního a nedemokratického zrušení zemského
zřízení a rozehnání demokraticky zvolených zemských sněmů. Obáváme
se, že snaha o zakotvení názvu „Česko“, „Czechia“, je jen dalším výrazem
této demagogie a kruhové argumentace, kdy „žijeme v Česku, protože jsme
Češi“ a „jsme Češi, protože žijeme v Česku“.
Domníváme se, že naši potentáti chtějí za každou cenu zakopat pozice
českého nacionalismu, a to v době, kdy se od něj obyvatelstvo odklání, jak
dokládají výsledky sčítání lidu, kdy počet obyvatel české národnosti po11

klesl oproti předchozímu cenzu o 2,4 milionu osob, zatímco počet obyvatel
moravské národnosti se zvýšil, nebo jak to ilustruje čím dál tím lepší vztah
občanů ČR k našim německy hovořícím krajanům.
Dlouhodobě tvrdíme – a už nejenom my – že český nacionalistický projekt se nezdařil a že je nutné tento stát změnit od základu. Podle našeho
názoru by nebylo rozumné, kdyby název – tedy symbol a jeden z hlavních
prostředků prosazování tohoto projektu – dál pletl hlavy našim občanům
a svazoval nás s touto neúspěšnou ideou.
Marek Pavka
člen programové komise

Vlastivěda moravská a vážnost učitelského stavu
Před léty jsem se seznámila s úžasným dílem našich předků. Se starou
řadou Vlastivědy moravské. Jednotlivé díly této vlastivědy jsou zpracovány
různými autory. Zpravidla místními vzdělanými lidmi, kteří se takové práce
dobrovolně a zdarma ujali.
Byli to učitelé, právníci, lékaři, faráři a jiní a jiní. Práce začaly už v 19.
století a pokračovaly ve století 20. Nová řada spadá dokonce až do dneška.
Tedy do počátku 3. tisíciletí!
Staré díly Vlastivědy moravské jsem objevila v pozůstalosti svého dědečka, který byl učitelem. Když jsem si jednotlivé díly vlastivědy postupně
prohlížela, uvědomila jsem si, jaké to bylo a je dílo. Cítím k těmto našim
moravským předkům jen obdiv a úctu.
Můj dědeček byl učitelem za Rakouska-Uherska a poté po celé období
I. republiky. Patřil ještě k těm učitelům, kteří se věnovali ovocnářství
a zahradničení obecně, včelařství, hře na hudební nástroj a zpěvu. Můj
dědeček byl také hodný člověk. Život jej nenechal „jen učit“. Musel také
narukovat do 1. světové války. Nikdy o tom nechtěl mluvit. Někdy zpíval
píseň „Šumí Marica okrvavená, pláče děvica kruto raněná“. Když jsme jako
děti příliš naléhaly, řekl jen, že on vždycky střílel jen do vzduchu. Jemu
jsem to věřila a věřím.
Můj dědeček zažil početné třídy, kdy jako řídící učitel měl pomocníka
a děti se musely rozdělit na různé skupiny podle pokročilosti a dostávaly
různé úkoly. Jistě to bylo složité, ale mělo to i své dobré stránky. Například
začínající učitel si mohl osvojit způsoby, jak děti zvládnout, jak udržet kázeň. Tuto možnost dnes začínající učitelé nemají a někdy je to tak obtížné
a stresující, že někteří toto povolání raději opustí.
Pamatuji si, jak mně dědeček vyprávěl, jak děti za Rakouska-Uherska
jezdili na školní výlet. On sám učil celý život na Blanensku. To před prázdninami, když se udělalo pěkně, učitel objednal žebřiňák. Do něj posedaly
děti a jelo se třeba k „Panskému rybníku“. Tam se děti koupaly a pan
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učitel na ně dával pozor, aby se nikomu nic nestalo. Později odpoledne
zase děti nasedaly na žebřiňák a jelo se domů. Nevzpomínám si, že by mně
někdy dědeček vyprávěl o tom, že se cestou s dětmi na výlet zastavovali
na nějakých zajímavých místech. Ale jak jsem dědečka znala, je to velmi
pravděpodobné.
Já sama si pamatuji učitele ze základní a střední školy z minulého režimu. Pokud se pamatuji, všichni se k nám chovali apoliticky. Snažili se nás
naučit látku a vzpomínám si na jednoho mladého učitele, který k nám na
základní školu přišel po vojně a který nám věnoval mnoho svého osobního
volna. Vedl pěvecký sbor a nás, děti z tohoto sboru, vodil i do divadla. Sám
hrál krásně na klavír a dovedl i poutavě vyprávět. Tento talent dobře využil
ve svých hodinách hudební výchovy, češtiny a dějepisu.
Když se dnes, pouze jako občan nemající se školstvím nic společného
dozvídám, jak je těžké učit, jak v základním školství chybí učitelé muži,
mrzí mě to. Vzpomínám si, jak moje maminka mluvila o době II. světové
války. Byla čerstvě vdaná a čekala dítě, mou starší sestru. S penězi jí
vydatně pomáhal právě dědeček, otec jejího manžela. Jako učitel měl za
I. republiky skutečně moc pěkný plat, a tak i penzi měl z toho platu velmi
slušnou.
Dnes jsou učitelé na základních školách, a možná celé školství - to
nemohu posoudit, opomíjeni. Není to dobrá vizitka našeho státu. Také
postavení učitele do značné míry pozbylo na vážnosti a nemyslím, že by to
byla vina učitelů samých.
Velmi bych se přimlouvala za zlepšení postavení učitelů na školách a to
co se jejich pravomocí týče, tak jejich finančního ohodnocení. Vychovávají
a vzdělávají naše děti a ty jsou naše budoucnost !
Bohumila Jandourková

Demokracie a formující se evropské hodnoty: právo na rozhodnutí
Democracy and European Emerging Values: the Right to Decide
Centrum Mauritse Coppietera (CMC) ve spolupráci s EFAy vydalo nový
sborník zaměřený na právo evropských regionů a nestátních národů na sebeurčení. Kniha obsahuje úvodník a sedmnáct statí napsaných většinou
členy mládežnických organizací stran zastoupených v EFA. Všechny eseje
jsou psány dvojjazyčně – anglicky a v mateřském jazyce autora. Moravu
reprezentuje článek Marka Pavky, politologa a člena programové komise
strany Moravané, který přehledně shrnuje vývoj snah Moravy a Moravanů
o právo na politické sebeurčení. Marek Pavka se věnuje vzniku moravské
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samosprávy a jejímu vývoji až do zániku moravského zemského sněmu
roku 1918, respektive zbytku autonomie v roce 1949. Stručně následně
popisuje snahy o obnovu moravské samosprávy v letech 1968-69, 1990-93
a také současný stav moravského hnutí.
Z dalších zemí jsou ve sborníku zastoupeny Baskicko, Cornwall, Wales,
Faerské ostrovy, Sedmihradsko, Bretaň, Korsika, Slezsko, Valencie, Bavorsko, Galicie, Skotsko, Flandry, Katalánsko, Náhorní Karabach a Jižní
Tyrolsko. Každý z autorů přistoupil k tématu práva na sebeurčení z pohledu
svojí země a jednotliví autoři se také zaměřili na různé aspekty tohoto tématu. Tak například John Treddinnick-Rowe a Seema Khanwalkar z cornwallské strany Mebyon Kernow se zaměřili na vyjádření touhy po sebeurčení Cornwallu v minulosti prostřednictvím kreslených karikatur. Alberte
Mera García ze strany Galiza Nova se kromě práva na sebeurčení Galície
zaměřil také na problematiku nezaměstnanosti mladých lidí, která trápí
většinu zejména jižní Evropy. Lilin Asryan se zase zaměřila na roli informačních technologií v emancipačním procesu
Náhorního Karabachu. Jedná se tedy o pestrý
sborník jak z hlediska tématického, tak i geografického. Navíc je to zatím nejobsáhlejší
práce, která zatím ze spolupráce EFAy a CMC
vyšla. Kniha je všem zájemcům k dispozici
k zapůjčení v papírové podobě na sekretariátu
strany Moravané a odkaz na stažení její elektronické verze byl zaslán všem členům strany
Moravané emailem.
Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané
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