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Úvodník
Vážení členové a příznivci strany Moravané,
dostává se Vám do rukou celkově třetí, letos ovšem první číslo Moravských novin,
tentokrát vydané při příležitosti zemského sněmu v Prostějově. Také toto číslo pro Vás
za finančního přispění Evropské svobodné aliance (EFA) připravila propagační komise
předsednictva strany, přičemž jsme se snažili pokračovat v trendu nastoleném v minulém
čísle. Dále jsme zapracovali na profesionálním zpracování podoby novin, tentokrát jsme
se zaměřili zejména na sjednocení fontů písma. Stále platí prosba na delegáty sněmu, aby
distribuovali jednotlivé výtisky mezi co možná největší počet členů a příznivců strany.
Na úvod bych Vám rád popřál hodně zdraví a štěstí v roce 2016. Bude to klíčový
rok také pro naši stranu. Na podzim se totiž uskuteční krajské volby, které jsou podle
mého názoru pro regionální strany našeho typu ty nejdůležitější vůbec. Již na dnešním
sněmu se rozhodneme, jakým způsobem budeme v těchto volbách kandidovat. Jedná se
o opravdu závažné rozhodnutí, proto Vás prosím, nerozhodujte emotivně, ale každé své
hlasování si pořádně rozmyslete a dobře zvažte předkládané argumenty.
Přeji Vám příjemné počtení.

Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané

Slovo předsedy
Milé Moravanky, milí Moravané, dámy a pánové,
přeji vám vše nejlepší do nového roku 2016, hlavně pevné zdraví a posílení naděje
na návrat Moravy na mapu Evropy a moravské samosprávy do moravských rukou. Učiníme
vše pro to, abychom se našim snům opět o něco přiblížili. Co máme za sebou a co náš
čeká?
V roce 2015 centrální úředníci státu ČR v Praze utratili cca 1100 mld. Kč z našich daní,
jednotlivým obcím Čech, Moravy a Slezska milostivě přenechali 140 mld. Kč k přežití
a 14 (!) krajů si hraje na samosprávu celkem s pouhými 50 mld. Kč, což je však pro tyto
celky bez kompetencí až dost. A co země Čechy, Morava a Slezsko? Opět 0,-Kč. Toto
se v příštím roce bohužel příliš nezmění, je však nutné na tento stav stále znovu a co
nejhlasitěji upozorňovat.
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V roce 2015 se většina obcí na Moravě ke své zemi přihlásila vyvěšením moravské
zemské vlajky. Ač bez většího zájmu médií, přesto je to dobrý signál do budoucna,
z pohledu minulých let téměř zázrak. Po letech se také objevilo u silnic několik dopravních
značek, které vyznačují hranici naší země, Moravy. Největší dík za spolkové aktivity patří
Moravské národní obci, kterou i v tomto roce všichni podpořme nejen vyvěšením vlajek,
ale i aktivní účastí na Dnech za Moravu v moravských metropolích Olomouci a Brně. Před
brněnským Dnem za Moravu strana Moravané uspořádá mezinárodní konferenci věnovanou právu evropských regionů na sebeurčení, kterou zaštítí Evropská svobodná aliance
a na níž mimo jiné vystoupí také europoslanci ze Skotska, Katalánska či Korsiky.
Strana Moravané v loňském roce inovovala svůj dlouhodobý program, obměnila
předsednictvo a desítky zastupitelů za ni zvolených se snaží o rozvoj svých obcí. Inovovali
jsme naši vizuální identitu, začali jsme se připravovat na krajské volby roku 2016 a jednali
s politickými subjekty, u nichž očekáváme programovou shodu alespoň na otevření diskuze
o decentralizaci ČR a obnově zemského zřízení.
V těchto dnech vrcholí naše jednání především s hnutím Starostové a nezávislí, které
rovněž není dlouhodobě spokojeno s centralizací ČR. Na konci těchto jednání může být
koaliční kandidátka či důstojná spolupráce Moravanů a Starostů v moravských krajích
(s důrazem na jižní Moravu), ale také vzájemné poděkování a samostatná cesta našich
subjektů za hlasy našich voličů. Intenzivní jednání s lídry hnutí STAN, Strany Zelených
a dalších středně velkých politických subjektů však jasně ukazují, že se strana Moravané
opět stává relevantním politickým subjektem založeným na myšlenkách regionalismu,
decentralizace, subsidiarity a zemského patriotismu, který berou vážně političtí partneři,
ale brzy snad opět i občané – voličky a voliči hlavně na Moravě a ve Slezsku.
Naše snažení bude vždy motivováno naším moravským srdcem, láskou k naší zemi,
k našemu lidu, tradicím, kultuře, historii, touhou po ztracené samosprávě, pocitem
nespravedlnosti z intenzivního a záměrného vymazávání Moravy z myslí našich dětí.
Je však obhajitelné i jednoznačnou ekonomickou a správní nevýhodností modelu centralistického státu, který odmítá své regiony a historické země, z nichž vzešel, své kořeny
a hodnoty, na nichž každé společenstvo stojí, tudíž sám oslabuje svoji identitu a tím se
ničí. Věřím, že si to uvědomuje a uvědomí více lidí, než jsme my, členové strany Moravané
a moravských spolků.
Ač tato slova píšu na cestě z České televize Praha, kde jsem snad Moravu opět
malinko zviditelnil, a využívám k přepravě služeb Českých drah,
které nápis na vagonu označuje za „národního dopravce“, a já
tudíž nevím, zda tento vlak smím také používat, přeji vám všem PF
2016: Protože Moravu milujeme, nemůžeme prohrát!

Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané
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Novoroční bilancování
V závěru starého nebo na začátku nového roku každá organizace bilancuje, hodnotí
dosažené výsledky a úspěchy a také se její vedení zamýšlí nad tím, jak dále pokračovat
a co je také třeba zlepšit. Nejinak je tomu i v naší straně. I když by nové předsednictvo
strany Moravanů mohlo hodnocení své práce posunout až na březen, tedy ke skutečnému ročnímu výročí zahájení svého působení, lze se již nyní zamýšlet nad tím, čeho jsme
dosáhli a také co nám ještě stále uniká. Vede nás k tomu i skutečnost, že v dohledné době
zahájíme předvolební agitaci a potencionální voliči se budou ptát na řadu věcí a o naši
práci se budou zajímat. Musíme jim všichni dokázat dobře a jasně odpovědět nejen na to,
čeho chceme dosáhnout, kam míříme, ale také na to, co se podařilo udělat ve prospěch
Moravy, Slezska a jejich občanů. Jsem si vědom toho, že to jsou velká slova a přitom
naše strana zatím nemá možnosti k prosazení a uskutečňování svých cílů, vedoucích
k obnovení zemského uspořádání republiky. Nelze ale „házet flintu do žita“. Je třeba věřit,
že přijde doba naplnění našich přání. Je nutné pro to udělat spoustu věcí, vykonat hodně
práce, přesvědčovat a ukazovat cestu spoluobčanům, získávat srdce i hlasy Moravanů
a Slezanů. Tato náročná práce začíná u řešení běžných starostí, problémů a také při plnění
drobných „politických“ úkolů. Pokud v nich obstojíme, dáme o sobě vědět, můžeme
pomýšlet na vyšší cíle a o ně usilovat. Vše proto leží v našich rukách.
Pojďme tedy společně „nakouknout pod pokličku v naší stranické kuchyni“ a připomeňme si nejdůležitější dosažené výsledky uplynulého období.

Zprávy z vnitrostranické komise
„Vnitrostranická komise“ jako iniciativní a poradní orgán bývá pokládána za jeden ze
základních pilířů každé strany. Hlavním úkolem jejich členů je především péče o členskou
základnu, místní organizace, o veškeré písemnosti, dokumenty, smlouvy, chod kanceláře,
organizování stranických akcí, předkládání stanovisek a námětů atd. Zmíněné aktivity
představují poměrně velké spektrum úkolů, navíc časově dosti náročných.
Pokud bychom měli stručně nastínit hodnocení činnosti této komise, bylo by třeba
konstatovat, že se v minulém období její členové soustředili především na evidenci a kompletaci údajů o členské základně. Vycházeli jsme ze základního, ale neúplného seznamu
členů, připraveného v digitalizované podobě panem I. Pitlachem a paní I. Šťastnou.
Seznam členů strany postupně dále kompletujeme, upřesňujeme a upravujeme. Práce je
zdlouhavá již proto, že ji provádíme pouze ve chvílích volna a samozřejmě v mimopracovní
době. U řady členů totiž některé informace chybí, nebo jsou již zastaralé. To většinou v případě, že byly přepisovány z formulářů přihlášek, které jsou mnohdy neúplné a navíc také
málo čitelné. V rámci kompletace evidence jsme si vytýčili cíl co nejlépe a nejpřehledněji
zpracovat seznamy všech členů, které pomohou maximálně ulehčit práci i komunikaci.
Všechny přehledy samozřejmě připravujeme v digitální podobě – ať již podle abecedy,
podle čísla legitimace, podle místních organizací. Ve zpracovávaných seznamech se objeví kompletní a opravené údaje o všech jednotlivcích a to i s výkazem o placení členských
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příspěvků, které jsou dnes stále hlavním a potřebným zdrojem financování všech akcí.
Zahájili jsme rovněž kompletní revizi údajů a do seznamů členů místních organizaci
hodláme zvlášť připojit rovněž ty, kteří z nějakých důvodů opustili naše řady. Takových je
totiž poměrně dost. A v této souvislosti samozřejmě vyvstává otázka proč tito kolegové
ukončili členství ve straně Moravané. Zda byly příčinou jejich odchodu názorové rozdíly,
nesouhlas s vedenou politikou, osobní problémy, nesplnění představ a očekávání či ještě
něco jiného. To jsou totiž dost smutné věci, které mě samotného velmi mrzí. Vždyť jsme
všichni do naší strany vstupovali s odhodláním a chutí prosadit či alespoň o krůček dál
posunout „Moravskou věc“. Je jasné, že musíme překousnout celou řadu různých problémů, diskutovat o nich, vytvářet společná stanoviska k zásadním společenským otázkám
a vyrovnávat se s potížemi i nezdary. Přece ale z těchto bývalých kolegů moravanství
nevyprchalo a snad by nám a především Moravě mohli znovu pomoci především v agitační práci, v získávání nových členů, v pomoci místním organizacím a to již hned v tomto
volebním roce. Jsme sice malou stranou, ale jsem přesvědčen, že bychom dokázali získat
přízeň a podporu velké řady Moravanů a Slezanů samozřejmě i díky takové spolupráci.
Právě do této oblasti činnosti – rozšiřování členské základny, (noví mladí členové), zakládání místních organizací je třeba maximálně soustředit pozornost. Je to velký a důležitý
úkol nás všech. Zde leží hlavní váha odpovědnosti právě na stávajících členech strany
a na místních organizacích. Prosím, věnujme této práci co největší pozornost!
S evidencí členské základny úzce souviselo také zhotovení a předání nových legitimací. Výměna průkazů se trošku protahovala, což bylo zaviněno zdlouhavějším procesem
nejprve hledání autora, zadáním, následně schválením, přijetím a rozpracováním nového
loga naší strany, které nyní zdobí náš členský průkaz. A nakonec i vlastním zhotovováním
235 průkazů. Předání legitimací předsedům oblastních organizací proběhlo na závěr
jednání zemského sněmu v Prostějově.
Vnitrostranická komise se dále spolupodílela na řadě dalších akcí, z nichž lze jmenovat např. organizační přípravu zemských sněmů, vzpomínkový akt u hrobu doc. Boleslava
Bárty, ale hlavně se v posledních měsících její předseda s předsedou a místopředsedou
strany zapojoval do koaličních předvolebních jednání, připomínkoval jednotlivé kroky
a případně také navrhoval možnosti řešení aktuálních politických situací.
V závěru těchto řádků je třeba znovu zdůraznit nejnutnější cíl naší práce. Tím je rozhodně v úzké vzájemné spolupráci s místními organizacemi provádění soustavné agitační
práce, vedoucí k získávání nejen sympatizantů - voličů, ale hlavně
také nových členů strany. V našem středu chybí příslušníci mladé
generace, na které bychom se měli zejména soustředit.

Bohuslav Klíma
předseda vnitrostranické komise
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Zprávy z propagační komise
Propagační komise předsednictva strany Moravané se v minulých měsících věnovala
zejména přípravě nového vizuálního stylu a jeho uvedení do praxe. Podle nového vizuálního stylu byly upraveny webové i facebookové stránky strany i jednotlivých oblastních
a místních organizací. Pokud připravujete jakékoliv nové propagační materiály, připravte
je prosím také v souladu s novým vizuálním stylem. Používání jednotného vizuálního stylu
je důležité pro propagaci a budování image strany.
Z nově připravených propagačních materiálů bych vedle Moravských novin, které
právě držíte v ruce, uvedl tisk nového informačního letáku o naší straně. Tento leták
byl vytištěn s finanční podporou EFA v nákladu několika tisíců kusů, které jsou Vám
k dispozici. Vašim úkolem bude distribuovat tyto letáky mezi své známé a další příznivce
moravského hnutí. Co se dalších propagačních materiálů týká (např. letáku nebo brožury
pro potencionální sponzory), čekáme s jejich přípravou až na rozhodnutí strany o podobě
kandidátek v krajských volbách.
Další oblastí práce propagační komise jsou sociální sítě, kde se zaměřujeme zejména na facebook. V první řadě se nám daří zvyšovat počet příznivců naší facebookové
stránky Moravané (www.facebook.com/moravaci). Díky sdílení zajímavých příspěvků
souvisejících s moravskou problematikou a také díky sponzorským darům investovaným
do rozvoje této stránky se aktuální počet uživatelů sledujících naši stránku vyšplhal k číslu
2520. Nově máme také možnost sdílet naše příspěvky prostřednictvím stránky Naša Morava, kterou sleduje přes 22 tisíc uživatelů facebooku. Díky této možnosti se nám podařilo
překonat rekord v počtu uživatelů, kteří viděli některý z příspěvků na facebookové stránce
Moravané. Konkrétně příspěvek o hokejovém utkání brněnské Komety s Plzní shlédlo
přes 13 500 uživatelů. Facebook se tak natrvalo zařadil mezi kanály, pomocí kterých
můžeme oslovit poměrně velké množství potencionálních voličů.
Na závěr by chtěl připomenout, v jaké personální mizérii se propagační komise (stejně
jako i další komise předsednictva) nachází. Rádi si na zemských sněmech vyslechneme
Vaše názory na aktuální témata. Pokud se ale ve větším počtu nezapojíte do práce v komisích, nemůže naše strana v budoucnu dosáhnout lepších volebních výsledků.

Ondřej Mlejnek
předseda propagační komise
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Zprávy ze zahraniční komise,
aneb Skotsko není Anglie, Korsika není Francie, Morava není Čechy
Strana Moravané je členem Evropské svobodné aliance (EFA), která v Evropském parlamentu prosazuje zájmy nestátních zemí, regionů či etnik a hájí jejich právo na samosprávu a sebeurčení. V současnosti se nám politicky daří v mnoha koutech Evropy a věříme,
že se úspěchy časem dostaví i u nás, na Moravě.
Například Korsičané se v posledních volbách přiblížili k široké autonomii či nezávislosti ostrova, když se šéfem korsické vlády stal Gilles Simeoni, šéf koalice „Pe Corscica“
a PNC, člena Evropské svobodné aliance. Korsičané se snaží o sjednocení Korsiky
nesmyslně rozbité do tří francouzských departamentů, stejně tak, jako je Morava rozbita
do sedmi krajů. V korsickém Ajacciu se také na jaře uskuteční Valné shromáždění EFA,
jehož se zúčastní i delegace strany Moravané.
Naši přátelé ze Skotské národní strany (člen EFA) úspěšně pokračují v posilování skotské autonomie a zdůrazňují, že budoucnost nezávislého Skotska je v Evropské unii, ať už
s Anglií, nebo bez ní – hovoří o tzv. vnitřním rozšíření EU, která se musí z Evropy centralizovaných tzv. „národních států“ změnit na Evropu samosprávných regionů a historických
zemí. Podobně posiluje také velšská Plaid Cymru, rovněž členská strana EFA.
I katalánské volby přinesly mimořádné výsledky, kdy strany podporující nezávislost
Katalánska získaly absolutní většinu křesel v parlamentu. I když se to madridským centralistům nelíbí a nerespektují vůli katalánského lidu, byl nastartován proces pravděpodobně
vedoucí k nezávislosti země jako dalšímu členskému státu Evropské unie. Velkou zásluhu
na tom má zejména Esquerra Republicana de Catalunya, člen strany EFA.
Mohli bychom dále pokračovat vypisováním úspěchů všech členských stran EFA,
o nichž nás média v ČR neinformují většinou vůbec, nebo velmi tendenčně, s nepochopením a optikou českého separatistického nacionalismu (ničícího Československo
i Moravu), který paradoxně vidí separatistické nacionalisty ve všech okolo, jen ne v sobě.
Bude nám proto ctí přivítat v září na konferenci v Brně europoslance a další zástupce
členů EFA, kteří nás seznámí se svými recepty na cestu k autonomii, a mohou se tak stát
inspirací i pro nás, Moravany.

Ondřej Hýsek
předseda zahraniční komise
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Zprávy z finanční komise
Hlavní náplní práce finanční komise byla v poslední době příprava účetní uzávěrky za rok
2015, která bude nejpozději do konce února 2016 prokonzultována s auditorem. Poté
bude proveden audit a dále pak bude připravena Výroční zpráva, kterou připraví předseda
revizní a smírčí komise Ing. Pavel Dohnal. Dalším úkolem byla příprava návrhu rozpočtu
strany Moravané pro rok 2016, který je přílohou této zprávy. Schvalování rozpočtu bude
jedním z bodů programu prostějovského sněmu.

Návrh rozpočtu strany Moravané na rok 2016
Předpokládané výdaje
Položka
Nájem
Webhosting
EFA
EFAy
Účetní
Audit
Moravské noviny tisk
Konference EFA
Volby 2016*
CELKEM

Částka
4820
109
16800
2160
5000
10000
3000
20000
50000

Frekvence
12
12
1
1
1
1
5
1
1

Celkem
57840
1308
16800
2160
5000
10000
15000
20000
50000
178108

Předpokládané příjmy
Položka
Převod z roku 2015*
Členské příspěvky
Doprodej z E-shopu
Refundace EFA
Mimořádné členské příspěvky
CELKEM

Částka
75633,41
300
2000
20000
20000

Frekvence
1
220
1
1
1

Celkem
75633,41
66000
2000
20000
20000
183633,41

* Částka 50.000,- Kč dárcem určena na stranickou či koaliční kampaň
pro krajské volby v JMK 2016.

Edita Procházková
předsedkyně finanční komise
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Kancléřka Merkelová rozkládá Evropu
Německo a německé politiky stále tíží pocit viny z druhé světové války a brání mu v logickém úsudku a ve správném vyhodnocení hrozeb a příležitostí, tak nějak se dá popsat
německá politika dneška.
Německý národ spáchal ta nejhorší zvěrstva v dějinách lidstva a generace Němců,
které vyrůstaly po druhé světové válce, se s tím musely vyrovnat. U části německé
populace tak dodnes panuje jakýsi pocit kolektivní viny, který je na jednu stranu pozitivní,
zabraňuje růstu německého nacionalismu a přirozeně nutí Němce stavět se proti extremismu, rasismu a xenofobii. Na druhé straně to Němce vede k současné nezodpovědné
politice. Přistěhovalci v určitém množství představují samozřejmě obohacení pro každou
společnost, ale žádná společnost nezvládne integrovat neomezený počet přistěhovalců,
zvláště když se jedná o přistěhovalce z jednoho kulturního prostředí. Navíc základním
předpokladem bezproblémové integrace je vlastní ochota imigrantů se integrovat, přistěhovalec musí přicházet už s tím, že chce žít způsobem života běžným v nové země a sdílet
hodnoty této země, bez toho jsou sebelepší integrační procesy jen vyhazováním peněz.
Přání sdílet naše západní hodnoty bohužel u současných uprchlíků ze Sýrie, Iráku
či Afghánistánu bohužel moc není vidět, do Evropy je přivedla válka, vyšší životní úroveň
a štědrý sociální systém, naše vidění světa je jim z velké části cizí. Valná většina si
chce podržet hodnoty své kultury vycházející z jejich islámského náboženství. Západní
Evropa již učinila zkušenost, že integrace muslimů je problematická, většinou se nedaří
a v západoevropských městech vyrůstají muslimská ghetta, kde se rozvijí zcela paralelní
společnost. Integrace tak selhává, nežijeme spolu, žijeme jen vedle sebe, což samozřejmě vede k napětí, konfliktům, nepochopení a v krajních případech i k terorismu.
Bagatelizování tohoto trendu německou kancléřkou může vést
k nezvratným důsledkům, které mohou v konečném stavu vést až
k rozkladu nejen samotného Německa, ale i celé EU a potažmo
naší západní civilizace. Tento scénář není žádné neopodstatněné
strašení, jak se nám mnozí snaží vnutit, je minimálně stejně pravděpodobný, jako scénář Angely Merkelové, že imigranti jsou pro
Německo šance, která ho zachrání. Nelze vše vsadit na jednu kartu
a potom čekat jak to v budoucnu dopadne. Pak už bude pozdě
na to hledat řešení.
Martin Pekáček
předseda oblastní organizace Haná

Stručně k otázkám migrace, hodnot a budoucnosti Evropy
V loňském roce ovládlo mediální prostor a naše mysli několik témat, z nichž jednoznačně
vyčnívá problematika uprchlíků směřujících do bohatých států Evropské unie. Společnost
se s pomocí mediální zkratky a populistických výkřiků jakoby rozdělila na „pravdoláskaře,
sluníčkáře a multikulturalisty“, kteří k nám „zvou miliony organizovaných islamistických
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teroristů, mladých mužů, aby nás zničili terorem či porodností“ (co všechno ti mladí muslimští chlapi nezvládnou), a na „xenofobní nácky“, kteří chtějí „válečné oběti, ženy, děti
a starce, věšet ihned na hranici“.
Dle mého názoru je normální, když se bojíme především o naši bezpečnost, chceme
mít kontrolu nad tím, kdo a proč překračuje schengenskou hranici, zda se hodlá vrátit
domů či je ochoten a schopen integrovat se do naší společnosti, nebo má jiné úmysly.
Nelegální běženec není vpuštěn, kriminálník je vyhoštěn. Pokud z důvodu nedobudované
schengenské hranice krátkodobě obnovíme kontroly i na vnitřních hranicích, nic se neděje;
nerad bych však do konce života opět procházel kontrolami pohraničníků při cestě
na Slovensko, do Rakouska či do Polska. Za ještě účinnější považuji podporu a budování
uprchlických táborů v krizové oblasti, kde může EU poskytovat azyl potřebným i mimo
své hranice. V souvislosti s tzv. uprchlickou krizí je také správné, že se začínáme zajímat
o naši identitu a hodnoty, avšak zjišťujeme, že velká část z nás odvrhla křesťansko-židovské
kořeny naší civilizace (pověry, horoskopy a předvánoční nákupy islámu opravdu konkurovat
nemohou), že jsme si zrušili Čechy, Moravu a Slezsko a neznáme jejich hranice (ČR jako
velmi mladý stát svým historickým zemím také konkurovat nemůže).
Na druhou stranu jako člověk se soucitem, který nechce nikomu ani slovem ubližovat,
považuji za normální pomoci jinému člověku, když je v nouzi – nerad se na dovolené
koupu v hrobě a Středozemní moře se masovým hrobem stalo. V ČR je v detenčních
zařízeních momentálně asi sto uprchlíků, naším státem prošlo několik tisíc lidí. To není nic,
co bychom nemohli zvládnout – bez kvót. Tuto zimu zůstalo v blízkovýchodních táborech
či přímo pod širým nebem mnoho dětských obětí syrského konfliktu, proto i Evropská
svobodná aliance vytvořila EFA Dětský uprchlický fond, do nějž měli i naši členové možnost do 15. ledna přispívat, a dát tak skutečný vánoční dárek – takto vybrané prostředky
směřovaly Mezinárodnímu Červenému kříži a Mezinárodnímu Červenému půlměsíci.
Dle mého názoru zabrání další eskalaci situace silná a stmelená Evropa, nikoliv slabé
„národní“ státy, které v otázce imigrace zcela selhaly; nestačí jen pasivně přihlížet, jak
velmoci typu USA a Ruska rozvracejí nedaleký Blízký východ a uprchlíci pak neproudí
do Moskvy či Washingtonu, ale k nám, do Evropy. Pokud se od evropského řešení
obdobných problémů odkloníme a vrátíme se k modelu centralizovaných „národních“
států typu ČR, jak svými slovy čím dál častěji naznačují vládní i opoziční politici u nás,
bude to dle mého názoru konec jakýchkoliv nadějí na znovuobnovení naší země, pro něž
můžeme mít spojence v jednotné „Evropě regionů“, rozhodně však
pro něj máme nepřítele v rozdrobené Evropě „národních států“,
které nejenže ničí vše kromě svého „národa“, ale sami se dříve
či později stávají kořistí větších „národních států“, s čímž má málokdo tak bohaté historické zkušenosti jako střední Evropa. Teroristé
nám chtějí vzít naši svobodu a vyměnit ji za nenávist – nedovolme
jim to.

Ondřej Hýsek
předseda politické strany Moravané
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Stanovisko k zavedení silniční daně pro majitele všech
osobních vozidel
Moravané nesouhlasí s plánem vlády zavést silniční daň pro majitele všech osobních
vozidel. Domníváme se, že vláda k tomuto kroku nemá mandát. ČSSD ve svém programu
před volbami v roce 2013 o něčem takovém neměla jediné slovo. To samé platí o programu
ANO, které navíc hovořilo o tom, že „Další zvyšování daní je nepřípustné“. Ani slovo
o zavedení silniční daně pro všechny majitele automobilů nemá ve svém předvolebním
programu z roku 2013 ani KDU-ČSL.
Připomínáme, že člověk, který si u nás ze svých zdaněných příjmů koupí auto, při koupi
vozidla platí DPH a při čerpání pohonných hmot platí více než polovinu ceny jako spotřební
daň. A to se ještě příští rok mají zvyšovat poplatky za STK.
Ptáme se, co za všechny tyto odvedené peníze u nás majitel motorového vozidla má
– a nemyslíme tím přejmenování rychlostních silnic na dálnice od počátku tohoto roku,
nýbrž reálné kroky, jako je výstavba dálnic v úsecích Otrokovice – Břeclav, Opava – Ostrava,
Brno – Moravská Třebová (nebo Svitavy) či Hulín – Střelná, jako jsou silniční obchvaty
obcí, které chybí téměř v každém moravském či slezském městě, jako jsou strategické
stavby typu tunelu pod Červenohorským sedlem či jako je vyřešení problému kamionové
dopravy, která přetěžuje naši dopravní infrastrukturu. Další havárie kamionu na železničním přejezdu – tentokrát ve Frýdku-Místku – ukazuje, že se už dávno mělo jednat.
Pokud by vláda zavedení silniční daně pro všechny majitele automobilů skutečně
schválila, znamenalo by to podle našeho názoru nejen finanční zátěž pro naše občany,
ale také to, že vládní strany před volbami zamlčely své skutečné úmysly voličům.
Marek Pavka
člen programové komise
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Moravští učitelé nejhůře placenými vysokoškoláky v OECD
A také slezští a čeští pedagogové, samozřejmě. Takto český stát oceňuje práci těch, kteří
mají našim dětem dát potřebné vědomosti, aby byly doma lidsky úspěšné a na globálním
trhu ekonomicky konkurenceschopné a mj. aby nebyly tupým stádem úzkoprsých a vyděšených českých nacionalistů, leč sebevědomými, třeba i moravskými zemskými patrioty
s širokým evropským rozhledem. Nebo že by centrálním úřadům ČR vyhovoval stav, kdy
budoucí voliče vzdělávají finančně nemotivovaní lidé, že se na pedagogickou dráhu
nevydávají nejlepší z nejlepších, tj. že přicházíme o ty zapálené a vzdělané pedagogické
nadšence, kteří se musí věnovat jiné profesi, aby uživili rodinu?
Dnes jsem si přečetl v novinách, že školy budou kvůli silným ročníkům na prvních
stupních základních škol v příštích letech potřebovat asi šest tisíc nových učitelů, ti však
po absolvování pedagogických fakult kvůli nízkým platům a v ČR (ne jinde v civilizované
Evropě) mizivé prestiži náročné učitelské práce (vzpomeňme na paní učitelku z filmu
Obecná škola, nelegálnost praktik Igora Hnízda a uvědomme si, že dnes každá škola
potřebuje právníka, vstup na čipovou kartu, asistenty pedagogů, školní psychology atd.)
raději odcházejí jinam – nikoliv do řad nezaměstnaných: univerzální vzdělání z nich učinilo flexibilní zaměstnance např. obchodních firem s násobnými mzdami než ve školách;
i vyzrálí pedagogové, kteří mohli předávat svoje znalosti a zkušenosti mládeži, tak raději
předávají data do excelových tabulek či odcházejí šéfovat obchodním centrům, aby si
vydělali více. Studenti pedagogických fakult masově studují za peníze z našich daní něco,
čemu se pak z existenčních důvodů nemohou věnovat – když má učitel štěstí, začíná
na dvaceti tisících hrubého, po třiceti letech s našimi sebevědomými „miláčky“ mají
někteří 27.000 hrubého, mnozí daleko méně; jejich vrstevníci s vysokoškolským titulem
jsou po deseti letech praxe s platem násobně jinde (výše). Muži neuživí rodinu a stát
tak nějak předpokládá po vzoru 19. století, že ženy-učitelky uživí muž s jinou profesí, což
mimo jiné vede k nezdravé feminizaci našeho školství, kdy dítě mnohdy za celou svoji
školní docházku nepotká mužský vzor (zvláště, je-li z neúplné rodiny). Navíc ředitel/ka
školy nemá příliš nástrojů k tomu, aby své učitele motivoval/a k dalšímu odbornému vzdělávání, a ti pak např. v dějepise plácají cosi ze 150 let překonaného a stokrát učebnicemi
(na jejichž obnovu nejsou peníze, ty spolkne přebujelá centrální administrativa v Praze se
svými „českými národními“ instituty, institucemi, odbory atd.) recyklovaného Palackého,
místo aby se poučeně věnovali moderním dějinám (z čeho si mají platit kurzy, na něž
je v době výuky stejně nikdo nepustí). Motivuje je zisk titulu? Nebo to, že se stát umoudří
a platy pedagogům zvedne?
Chceme, aby podprůměrně placení učitelé podprůměrně vzdělávali své žáky, z nichž
pak budou podprůměrní občané řvoucí v moravském Brně „Čechy Čechům“, snadno
ovladatelné stádo nevybavené schopností kritického myšlení a např. neschopné poznání,
že kromě umělého tzv. českého národa s datem narození před 150 lety zde jsou ústavou
zmíněné, leč v praxi zakázané, země Čechy, Morava a Slezsko s více než tisíciletou tradicí? A kdo zkoumá kvalitu těch kantorů, kteří na školách za těchto podmínek zůstávají?
Spekuluji, aniž bych se chtěl kohokoliv dotknout: nejsou mezi nimi extremisté? Nejsou
mezi nimi podivíni nejrůznějšího, v mnoha směrech nebezpečného, ražení? Určitě jich
není většina, ale pár se jich jistě najde. A ředitel je rád, že sehnal pro svoji školu aprobo13

vaného pedagoga, který sice může být lidským odpadem, ale má potřebné papíry, které
Česká školní inspekce požaduje a on tak opět dostane odměnu od svého zřizovatele
(většinou obce či kraje) v plné výši (což si při té zodpovědnosti jistě zaslouží, ale ne za
toto). A rodiče, kteří si nemohou dovolit soukromou školu, musí mlčet.
Jak to, že nám pražské mocenské centrum 25 let lže o tom, že vzdělanostní společnost
patří mezi jeho priority, ale ti, kteří ji mají budovat, patří vzhledem k průměrnému platu
k nejhůře odměňovaným státním zaměstnancům vyspělého světa? Jak to, že řešení nízké
úrovně školství vidí Praha – byť to teď popírá – v opětovné centralizaci a zavedení obdoby
osnov (ať zase všichni papouškují vše stejně dle představ vládních politiků, formálně přepisují školní tisícistránkové vzdělávací programy a nejlepší školy jsou podle České školní
inspekce ty, u nichž je soulad těchto programů s Rámcovými vzdělávacími programy 100 %,
tj. jedná se o jejich kopie) namísto podpory kvalitních pedagogů? Jak to, že pokud u nás
nemá dítě vysokoškolsky vzdělané rodiče, je mizivá šance, že ono vysokoškolské vzdělání
získá, když je zrovna u nás tak důležité zamávat před zaměstnavatelem diplomem a pochlubit se akademickým titulem? Vždyť nezaměstnaných vysokoškoláků je u nás něco přes
dvě procenta, kdežto nezaměstnaných absolventů základních škol více než dvacet procent!
Svůj vliv na srovnání výše kantorských platů má jistě i to, že v ČR jsou obecně jedny
z nejnižších platů v Evropě a po tlaku Banky českého národa (ČNB) na umělé snižování
hodnoty korunové měny (Kč) republikánských Čechů, Moravanů a Slezanů v době růstu
ekonomiky o téměř pět procent (a tedy dalšího okrádání každého z nás) se pár kilometrů
za jižní zemskou (neuznávanou) hranicí jeví příslušník našich elit spíše jako žebrák, který
si nemůže dát ani kafe (připomíná mi to zkušenost z roku 1990 při první návštěvě Rakouska, to jsme se moc neposunuli). Jak to, že někteří studenti jezdí do školy autem a někteří
jejich pedagogové řeší, kde vzít na MHD, dárky, ošacení, jídlo? Řečnická otázka: přináší
jim to větší autoritu, nebo posměch? Čím to je? Že by Česká republika nenavazovala
na vyspělé školství První republiky a pedagogickou tradici Moravana J. A. Komenského?
Že by navazovala na bolševickou tradici České socialistické republiky, pro niž byl učitel
potencionálně nebezpečným intelektuálem schopným kritizovat nešvary papalášského
centra, kdyby k tomu měl patřičné materiální podmínky? Jak je možné, že si to všechno
moravští učitelé nechají líbit?
Co mohou dělat ředitelé škol, na něž padá největší tíha zodpovědnosti za žáky,
pedagogy i výuku? Ne mnoho – většinu pracovní doby musejí věnovat vyplňování
nesmyslných elektronických či papírových dotazníků pro pražské vševědoucí centrum,
kde takto živí mnoho zaměstnanců, a jejich možnosti v tomto rigidním centralizovaném
systému finančně odměnit ty, kteří si to zaslouží, jsou minimální. Specifickými až paradoxními problémy jsou nekvalifikovaní učitelé, kterým jsou opakovaně prodlužovány výjimky,
či vyhořelí učitelé v důchodovém věku, ač většina absolventů pedagogických fakult nemá
v některých specifických oborech (často humanitních) velkou naději najít místo ve školství
a to i v době s rekordně nízkou nezaměstnaností – někdy se jedná i o učitele s praxí
a doporučením, kteří pracují v nadnárodních firmách sice za dvojnásobný plat, ale raději
by pracovali za méně peněz, ovšem v oboru, který vystudovali.
Lékaři odcházejí do zahraničí a stát pochopil, že jim musí zvyšovat platy, abychom
neumřeli. Učitelé odchází do jiných oborů a centralizovaný český stát za čtvrtstoletí
nepochopil, že jim musí zvednout platy, jinak umřeme hloupí, resp. nová generace
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je odsouzena k celoživotnímu montování. Chápu, že Agrofert potřebuje spoustu peněz,
ale třeba by se mohl rozdělit i s kantory.
Co s tím vším? Zrušit pedagogické fakulty a nemít učitele? Podobně třeba zrušit
lékařské fakulty a nemít lékaře? Asi ne, i když se mi zdá, že nám to pražské vládní centrum
občas naznačuje jako reálnou možnost. Obrátit se na školské odbory? Za 25 let nedokázaly nic. Obrátit se na obce a kraje jako zřizovatele škol? To je nanic, jimi pouze centrálně přidělované peníze protékají. Kraje ani obce nemají reálný vliv na jejich množství
a usměrnění. Peníze od nás formou daní vybere pražské centrum a samo rozhodne, kolik
jich vrátí do škol! Obrátit se na pražské Ministerstvo školství? Každý ministr říkal to samé
a skutek utek! Praho, místo ohraných keců o podpoře, reformách a kariérním řádu:
1. okamžitě razantně zvyš učitelské platy, např. každý rok o 10 % po dobu deseti let
2. zruš kraje, obnov země Čechy, Morava a Slezsko a vrať jim kompetence a peníze
na školství, ať se na Moravě nemusíme biflovat jen dějiny Prahy a „udatného českého národa“ a dostane se i na Moravu a Moravany
Milé kolegyně a milí kolegové kantoři, pokud jste spokojeni se stavem moravského
školství (či spíše, bohužel, českého školství na Moravě) a výší učitelských platů, nechte
to tak. Pokud ne, vezměte to do svých rukou, nikdo to za vás neudělá – od roku 1989
už uběhlo mnoho vody v řece Moravě: zvažte stávkovou pohotovost!

Ondřej Hýsek
předseda politické strany Moravané a pedagog

Moravské vyrovnání
Koncem roku tomu bylo 110 let od okamžiku, kdy císař František Josef I. podepsal normy
schválené moravským zemským sněmem, tzv. moravské vyrovnání. Jednalo se o do té
doby unikátní řešení jazykové otázky, která v habsburské monarchii i mimo ni vzbuzovala
velký neklid. Konkrétně šlo o nové zemské zřízení, nový volební řád do zemského sněmu,
pravidla pro používání jazyků v samosprávných úřadech a o úpravu školství.
Moravské vyrovnání bylo natolik úspěšné, že začalo být kopírováno v jiných korunních
zemích monarchii i v zahraničí. Bylo převzato v Bukovině, Korutanech, Štýrsku, Bosně
a Hercegovině, Haliči, Řecku, Polsku Estonsku a v Namibii. Německý politik Max Bodenheimer chtěl, aby na jeho základě po zhroucení carské říše vznikla federace mezi
Baltem a Černým mořem. Podle Reinharda Pozornyho je moravské vyrovnání velkolepým
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pokusem o položení základů pro důstojné soužití více národů. Peter Glotz, jeden z autorů
návrhu evropské ústavy, v roce 1999 prohlásil, že svět potřebuje víc moravských vyrovnání.
Na tehdejší smír můžeme být jako obyvatelé Moravy hrdi. Byl to krok, který nabídl
alternativu vůči nacionalismu. Je možné, že právě proto se pak nacionalisté všech odstínů
snažili – a snaží – rozbít Moravu jako politickou jednotku a vymazat povědomí o ní.
Marek Pavka
člen programové komise

Mapa Moravy s rozčleněním na české a německé okresy podle Moravského vyrovnání
z roku 1905.

Jak to bylo se schválením krajského uspořádání?
Někdy se tvrdí, že voliči ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1996 odmítli zemské
uspořádání a přiklonili se ke krajům.
Podívejme se tedy, co slíbily strany, jejichž poslanci v roce 1997 prosadili krajské
zřízení a tedy odmítnuli obnovu zemského uspořádání, svým voličům před parlamentními
volbami v roce 1996? Připomeňme, že šlo o poslance ČSSD, KDU-ČSL, ODS a ODA.
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Toto slibovala ODS: „Na rozdíl od některých politických představ nevydělujeme
z množství reformních kroků některé jednotlivosti a nedáváme jim nadřazený význam.
Takový přístup má ODS i k vytvoření VÚSC. Jsou-li vytrženy z funkčních souvislostí,
nemusí nutně znamenat posílení demokracie a samosprávy a být nosným prvkem
decentralizace. VÚSC jsou možnou formou uspořádání orgánů veřejné správy. Neměly
by to být útvary uměle vytvořené a administrativně nařízené, které by někdejší centra
nahradily formálním souborem jiných regionálních center, jejichž vytvoření by kromě
finančních nároků nic kvalitativně nového nepřineslo.
Měly by být výslednicí věcného a trpělivého hledání optimálního a stabilního modelu
uspořádání území a jeho správy, navazující na proces ekonomických a politických přeměn
s plným vědomím odpovědnosti vůči voličům.“
Lze snad z toho vyčíst, že ODS slibovala obnovení komunistického krajského zřízení?
Lidovci k tomu svým voličům slíbili: „KDU-ČSL trvá na tom, aby ústava byla naplněna
a aby byly vytvořeny vyšší územní samosprávné celky (VÚSC) s voleným zastupitelstvem,
zodpovědné za rozvoj svébytných regionů, hospodařící podle vlastního rozpočtu, s vlastním majetkem a vykonávající veřejnou správu zejména v oblasti školství, zdravotnictví,
sociální péče, kultury a životního prostředí. (…) KDU-ČSL bude usilovat o decentralizaci
úřadů státní správy a o odpovídající dělbu kompetencí mezi státní správou a samosprávou tak, jak to odpovídá principu subsidiarity. Rozhodování chceme co nejvíce přiblížit
k občanovi.“
Vidíte tam nějakou zmínku o krajích? O jejich hranicích? O jejich počtu?
Co k tomu říkala ČSSD? V jejím programu, honosně nazvaném „Lidskost proti sobectví“, se píše: „Otevřeně říkáme, jaká je naše vize společenského rozvoje, a formulujeme
nové hranice, k nimž chceme dojít.“ Sociální demokraté, kteří již o rok později pomohli
prosadit krajské zřízení, byli „otevření“ natolik, že ve volebním programu k parlamentním
volbám v roce 1996 nemají o veřejné správě ani slovo.
Jediný, kdo před volbami v roce 1996 slíbil krajské zřízení, byla Občanská demokratická aliance, která dokonce uvedla i počet, 13 krajů.
Co z toho plyne? Je naprosto evidentní, že politické strany, jejichž poslanci v roce
1997 schválili krajské uspořádání, o tom svým voličům s výjimkou ODA ve volbách v roce
1996 nic neřekly. Buďto používaly nic neříkající fráze, z nichž se nedá nic konkrétního
odvodit, nebo přímo mlčely. Jinými slovy zatajily své úmysly voličům a tak neměly mandát
k tomu, aby v roce 1997 schválily kraje. Samozřejmě že už vůbec nikoho z naší věrchušky
nenapadlo, že by o takové důležité otázce mělo rozhodnout referendum.
Krajské zřízení tedy musí odmítnout nejen každý, kdo si, slovy ODS, myslí, že územně-správní celky by neměly být „útvary uměle vytvořené a administrativně nařízené, které by
někdejší centra nahradily formálním souborem jiných regionálních center“ a kdo, slovy
KDU-ČSL, usiluje o „decentralizaci úřadů státní správy a o odpovídající dělbu kompetencí
mezi státní správou a samosprávou“, ale měl by se proti němu postavit každý, kdo si myslí,
že demokracie by neměla být prázdným pojmem.
Marek Pavka
člen programové komise
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Morava a Slezsko – dva celky nebo jeden?
Již celá desetiletí se mezi moravskými aktivisty vedou diskuse o tom, jak přistupovat
k území, které bylo do roku 1918 Vévodstvím slezským, a k části pruského Slezska, jež
byla v roce 1918 připojena k Československu.
Jedni tvrdí, že tato oblast byla do středověku součástí moravského markrabství
a i v novověku byla s Moravou několikrát spojena do země moravskoslezské. Proto je tedy
nutné ho považovat za součást Moravy.
Oponenti poukazují na to, že přinejmenším od osmnáctého století zde existovaly
svébytné slezské instituce a také zemské povědomí a že bychom měli vycházet ze stavu
platného do roku 1918.
Situace je navíc komplikována tím, že přímo na hranici Moravy a Slezska z roku 1918
vyrostla Ostrava a leží na ní i další města. Navíc jsou zde moravské enklávy.
Je možné tyto, zdánlivě neslučitelné pohledy, spojit?
Snad by nám mohl pomoci příklad ze zahraničí, konkrétně vztah Chorvatska a Slavonska.
Poprvé se s rozdílem mezi Chorvatskem a Slavonskem setkáváme v roce 1225, kdy
byli namísto společného bána, tedy nejvyššího úředníka, jmenováni bánové dva, jeden
pro Chorvatsko a Dalmácii, jeden pro Slavonsko. Po roce 1345 byly oba úřady drženy
stejnou osobou, v roce 1476 byly sloučeny.
V roce 1273 byl v Záhřebu poprvé svolán slavonský sabor, tedy stavovský sněm. Ten
pak zasedal až do roku 1558, kdy byl sloučen s chorvatským saborem.
Za Vladislava II. Jagellonského se k titulu uherského krále „král dalmatský a chorvatský“ přidal pojem „a slavonský“. V té době byla za Slavonsko považována celá nížina mezi
Drávou, Dunajem a Sávou, jinými slovy celé středoevropské Chorvatsko včetně Záhřebu,
který byl centrem středověké Slavonie.
Po tureckých vpádech se pojem Slavonsko začal používat pro východní část území
mezi Drávou, Sávou a Dunajem, kdežto pro západní část se začal používat pojem „Chorvatsko“. Po Karlovickém míru v roce 1699 císař Leopold I. vytvořil „Království slavonské“
(Kraljevina Slavonija, Regnum Sclavoniae, Königreich Slawonien) jako součást habsburského soustátí. V roce 1745 ho Marie Terezie spojila s Chorvatskem do „Království
Dalmácie, Chorvatska a Slavonska“, které bylo opět součástí Uher a které v srbochorvatštině i němčině získalo adjektivum „trojjediné“ (chorvatsky Trojedna Kraljevina Hrvatska
i Slavonija, Trojednica, německy Dreieinige Königreich Dalmatien, Kroatien und Slawonien), přičemž Dalmácii v té době ovládaly Benátky. Po připojení k Rakousku v roce 1797
zůstalo Dalmatské království samostatnou součástí habsburské říše a nebylo připojeno
k Chorvatsku a Slavonsku. Mezi roky 1849 až 1867 bylo království Dalmácie, Chorvatska
a Slavonska jednotnou korunní zemí habsburského soustátí, jejíž vztah k Uhrám nebyl
jasný, po roce 1867 se Dalmácie jako korunní země stala součástí Předlitavska, zatímco
Chorvatsko-slavonské království je vedlejší zemí Uher.
Ponechme stranou otázku Dalmácie a zaměřme se na vztah Chorvatska a Slavonska
v 19. století. Jednalo se o jedno království, jehož území nebylo ze správního hlediska
rozděleno na Chorvatsko a Slavonsko, nýbrž na osm komitátů. Království mělo jednotné
instituce, jako byl sabor a bán. Přitom se začaly používat pojmy chorvatsko-slavonský
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či Chorvatsko-Slavonsko (Hrvatsko-Slavonski, Kroatien-Slawonien, Horvát-Szlavón), jako
by z obou částí vznikl jeden celek. Nikdo přitom nepopíral identitu jednotlivých součástí
– jež se projevovala například v heraldice – a jež nebyla v rozporu se zdůrazněním jejich
jednoty.
Vidíme, že vztah Slavonska a Chorvatska má hodně společného s problematikou
Moravy a Slezska. Tak jako u nás se hranice posunovaly, tak jako u nás byly politické
a správní instituce Chorvatska a Slavonska někdy společné, jindy rozdělené. Hodnocení,
zda jde o jeden nebo dva regiony, závisí na tom, které období si vybereme. Řešením se
tak stala „trojjedinost“ království Chorvatska, Dalmácie a Slavonska. Tento pojem totiž
umožňuje zároveň respektovat svébytnost jednotlivých částí a zároveň zdůraznit jejich
spojení.
Pokud tedy jsme schopni věřit v Boha, který je zároveň jednou i třikrát, proč bychom
nemohli o Moravě a Slezsku uvažovat jako o „dvojjediném“ regionu, který sestává ze
dvou svébytných součástí a zároveň je jedním celkem? Pokud tak byli schopni uvažovat
lidé v Chorvatsku a Slavonsku, proč bychom toho nemohli být schopni my na Moravě
a ve Slezsku?
Marek Pavka, člen programové komise
po laskavé konzultaci Zlatka Starčeviče

Masmediální okupace
Místní organizace (dále jen MO) v Bošovicích hodlá na příštím sněmu politické strany
Moravané v Prostějově dne 23. 1. 2016 předložit ke schválení otevřený dopis Radě pro
rozhlasové a televizní vysílání, připomínku k vysílání České televize, zvláště pak k účelu,
kterému byl tento orgán zřízen. Mimo jiné se v preambuli rady píše, že „Rada dohlíží
na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a na dodržování právních předpisů
v oblasti vysílání“, a dále pak „Rada monitoruje vysílání provozovatelů rozhlasového
a televizního vysílání a obsah audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, reaguje
na podněty široké veřejnosti a ukládá sankce podle zákona“. Nám Moravanům se jeví,
že kultura naší moravské země není v centrálně řízené České televizi dostatečně zastoupena. Proto žádáme též všechny čtenáře Moravských novin a vedení naší politické strany
Moravané urychleně o připomínky k tomuto otevřenému dopisu:
Politická strana Moravané vyjadřuje tímto „Radě pro rozhlasové a televizní vysílání“
své zneklidnění a obavy ze způsobu a některých, z našeho pohledu, nežádoucích projevů
veřejnoprávního televizního vysílání. Tento mocný mediální prostředek sloužící k šíření
zpráv, kulturních pořadů a sportovních přenosů, je vědomě i bezděky zneužíván k dominantnímu šíření české kultury a k upřednostňování českého národa, na úkor Moravanů
a Slezanů. Máme důkazy o potlačování moravského a slezského národního cítění a kultury
a nerespektování národnostní plurality v České republice.
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Začátek jakéhokoliv národnostního útisku spočívá vždy v jazyku. Při veřejném vysílání
České televize (dále jen ČT) šířeném na území celého státu (tj. i na Moravu a do Slezska)
je nestydatě a neadekvátně používána obecná čeština, která čím dál tím více nahrazuje
spisovný jazyk. Nutno upozornit, že tzv. obecná čeština, která je od Moravanů a Slezanů
vnímána spíše jako české nářečí, je nám cizí a trváme při vysílání ČT do celého státu
na spisovné češtině. Dále je nabíledni, že je dominantně šířena „česká“ kultura, zejména
s dominantním postavením pražského studia (resp. TV studia Kavčí hory) s využitím české, potažmo pražské kultury. Dokonce jsou případy, kdy v opačném případě, tj. v našem
moravském prostředí je vyžadováno, abychom moravský dialekt nepoužívali. Jako příklad
uveďme seriál České televize „Četnické humoresky“. Tento seriál pochází z prostředí jižní
Moravy, z okolí Brna. Při natáčení tohoto seriálu údajně pan režisér Moskalyk napomenul
herce Zdeňka Junáka za používání „moravismů“, přičemž v tomto seriálu se pravidelně
používalo současné podoby obecné češtiny, kterou se v okolí Brna ve třicátých letech
dvacátého století rozhodně nemluvilo a nemluví dodnes. Další případ nenápadného útlaku a národnostních ústrků je „žertovná“ příhoda herce pana Mahdala, který v ČT dával
k lepšímu, jak v dabingovém studiu vyloučil, resp. nepřijal do dabování pana Františka
Xavera Veselého kvůli brněnskému akcentu. Ze stejného důvodu byl nadabován herec
Pavel Trávníček hercem Petrem Svojtkou ve známé pohádce „Tři oříšky pro Popelku“.
Je zajímavé, že pan Trávníček později úspěšně nadaboval mnoho televizních filmů (asi
proto, že se zbavil moravského akcentu). Další nectnost českého dabingu je, že se
v překladu do češtiny nespisovné mluvy v cizím jazyce využívá zásadně obecná čeština
z Prahy a okolí. Velmi citlivá je též otázka lokalizace měst a obcí na Moravě či ve Slezsku
uváděná ve veřejném vysílání ČT, kdy je uváděno, že obec či město z Moravy nebo
Slezska se nachází v „Čechách“ nebo že občan české republiky žijící na Moravě je přes
své cítění označován za „Čecha“. Je snad velmi jednoduché označovat občany České
republiky jako občany ČR (případně naši občané) místo „Češi“ v obecném pojetí všech
občanů celého státu. Je až udivující, že Čechům vůbec nedochází, že přes půl miliónu
lidí z Moravy, kteří se při sčítání lidu v roce 2011 přihlásili k moravské národnosti, je toto
označení nepříjemné, i když je jasné, že se jedná o politický národ a ne o národ obývající
zemi (která je mimochodem nám Moravanům a Slezanům odepírána). Je s podivem,
že u intelektuálního pořadu „Krásný ztráty“ a u televizního filmu ze sportovního prostředí
„Správnej dres“ jsou jejich názvy nespisovné i přes to, že byly vysílány do celé České
republiky. Myslíme si, že v opačném případě by jakýkoliv název v některém z moravských
dialektů vyvolal v Čechách velký odpor, i když je to jen spekulace, kterou ani nelze
za stávající situace uskutečnit. Těchto případů je daleko více a nelze je tady všechny
uvádět. Z pozice Čechů to jsou malichernosti, ale snaha o „čechizaci“ ve společnosti
a v kultuře je evidentní. Je to způsobeno nerovnováhou a neadekvátností českého
a moravského živlu v kultuře, který vyvěrá z centrálního českého řízení ČT. V České
televizi jsou velmi frekventovaně používány výrazy obecné nespisovné češtiny, které
zní na Moravě a ve Slezsku nepatřičně. Jsou to na příklad slova „dělaj, večír, přijdu dýl,
konzert“ aj. Buďto budou Češi a ČT respektovat v našem státě moravský a slezský národ
jako součást České republiky s jedním spisovným jazykem, nebo bude nutno přistoupit
k rozdělení ČT na národnostní televize se samostatným vedením a možností využití
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moravských a slezských dialektů, tak, jak to dělá současná ČT s obecnou češtinou
z Prahy a okolí.
Oldřich Ludík
předseda místní organizace Bošovice

Naše odpovědnost v době svobody
V naší republice máme po druhé v historii svobodu. Někdy je ta naše svoboda až příliš
syrová. Připomíná svobodu v přírodě, kde vládne právo silnějšího i když nám to na pohled
může připadat jako idyla.
Jako kultivující prvek lidské svobody stojí demokracie. Ale mám pocit, že právě té se
nám v dostatečné míře nedostává. Že je naše „demokracie“ spíše proklamovaná, než
skutečná. A že si mnozí občané vůbec neuvědomují, jakou má skutečná demokracie
cenu a jakou má v době svobody každý jednotlivý občan odpovědnost za budoucí vývoj
a směřování státu. To, co si sdělovali v období totality dobří známí mezi sebou polohlasem, totiž „já nejsem ve straně“ a tehdy jim to skutečně sloužilo ke cti, se dnes změnilo
na vychloubání „já nejsem v žádné straně“.
Ale v době svobody to neslouží nikomu ke cti. Naopak to svědčí o tom, že tito lidé si
vůbec nejsou vědomi vlastní odpovědnosti. A to nejen ke státu, ale i k sobě, ke svému
partnerovi, k dětem, vnukům, k budoucnosti obecně. Rádi dělí společnost na „oni“
a „my“. Ale už jsme jenom „my“ a rádi na to zapomínáme! Ne všichni lidé jsou však naivní
a některé odrazuje to, jak je těžké pro řadové občany v politice prorazit a něco skutečně
dobrého a užitečného pro lidi udělat. Ale těmto lidem mohu jen říct – že přes všechny
těžkosti to stojí za to! Takoví lidé si mohou nakonec říct: „Nežil jsem zbytečně, snažil jsem
se dělat v životě to nejlepšího, co jsem mohl.“
Lidstvo prošlo dlouhou cestu, na které si postupně vytvářelo různá pravidla a systémy
vzájemného soužití menších a postupně stále větších společenství. Hierarchie v těchto
společenstvích zpravidla vynesla do čela silného vůdce. Byl-li to člověk rozumný
a nepostrádal i určitou míru citu, takové společenství mohlo projít obdobím rozkvětu
a poměrného klidu.
Někdy se však dostal do čela člověk, který buď potřebné vlastnosti k rozumnému
a klidnému vládnutí od počátku neměl, nebo jej míra moci, kterou požíval, zcela vyšinula
z rovnováhy. Někdy to byl i nepřekonatelný strach z toho, že jej chce někdo nahradit a je
mu usilováno stále o život, který nakonec vedl k podezírání kohokoli z čehokoli a následný
teror se zcela vymknul kontrole, jak to známe například ze smutné kambodžské historie.
Za nejdokonalejší a nejmodernější systém vládnutí je v současné době považována
a prohlašována demokracie.
Je nám předkládáno jako fakt, že demokracie jsou různé. Že je demokracie zastupitelská, přímá a další „demokracie“. Bývá předkládáno lidem, že v té které zemi je tradice té
které „demokracie“, a proto bychom se jí měli držet.
Jsem přesvědčena, že tomu tak není a že jsme manipulováni současnými mocnými, abychom tomu věřili a oni měli klid na svůj způsob vládnutí. Jsem přesvědčena,
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že demokracie je jen jedna a není to nic jiného než to, co je už vyjádřeno v jejím
pojmenování. DEMOKRACIE = LIDOVLÁDA. Pokud lidé v kterékoli zemi na demokracii
ve velké většině nadávají, často nevědí ani jaký je rozdíl mezi demokracií a svobodou,
něco s tou jejich „demokracií“ není v pořádku. V takové zemi bývá demokracie málo
a je vládnoucí vrstvou spíš proklamovaná, než skutečná. Spokojenost a podpora naprosté
většiny občanů je měřítkem míry skutečné demokracie ve společnosti. Míra demokracie
ve společnosti přímo souvisí i s právy menšin. Pokud v některém státě existují menšiny,
které nejsou majoritou uznány, jak je to u nás s neuznáváním moravské národnosti,
nelze hovořit o optimální, nebo dokonce i dostatečné míře demokracie. Demokracie je
na obtíž, když majorita chce udržet umělý, centristický model státoprávního uspořádání
a uznání menšiny se nehodí.
Za kolébku demokracie pokládáme antiku, starověké Řecko a Řím. I když je nutno
připomenout, že demokracie tam byla pouze pro „svobodné občany“, vrstvu otroků
nezahrnovala.
Už méně se ví o tom, že v minulosti existovala v Africe řada menších království, z nichž
některá měla pozoruhodné demokratické prvky. Demokratické prvky se vyskytovaly
i u indiánských kmenů. Ty fungovaly směrem dovnitř kmene. Mezi sebou kmeny i velmi
nelítostně bojovaly, včetně úplného zničení jednoho kmene druhým. I tato nepřátelství
pomohla, společně s alkoholem a následným, téměř okamžitým vznikem závislosti, proti
které neměli Indiáni geneticky potřebnou ochranu, k ovládnutí severní Ameriky přistěhovalými Evropany.
USA dokonce některé demokratické prvky indiánské kultury převzaly do ústavy. Zákony USA však prošly v jednom období velkým zlomem. Původní zákony chránící americké
občany proti spekulantům byly změněny. Následovalo období zabírání a vyvlastňování
mnohých hospodářských usedlostí. Odpor vůči této politice nahrávající bankám a spekulantům, a ničící farmáře, dal vznik například známému gangu Jesse Jamese.
V našem současném civilizačním okruhu prodělává demokracie velkou krizi, i když
to není oficiálně přiznáváno. Demokracie se postupně mění v oligarchii. Dobře tuto problematiku osvětluje například výrok soudce nejvyššího soudu USA: „Můžeme mít buďto
demokracii, anebo mimořádné majetky v rukou úzké skupiny lidí – ale nemůžeme mít
obojí !“
Jak se projevuje tato tendence u nás? Nikdo nepochybuje o tom, že první volby po
Listopadu byly skutečně svobodné. Byla věnována pozornost programům a myšlenkám.
Ale v pozdější době byly programy a myšlenky politických subjektů zatlačeny do pozadí.
Na první místo nastoupily peníze. Politická reklama v kampaních. Sílu reklamy nelze
podceňovat. Nakonec to není tak dlouho, co davy lidí na základě reklamy pochodovaly
k neexistujícímu supermarketu.
Do politiky se dostávají nikoli strany, které vznikly zespodu, a jejichž členy jsou lidé,
kterým záleží na občanech a státu, ale „podnikatelské subjekty“. Upřímně – co mají co
podnikatelské subjekty dělat v politice, která ovlivňuje život všech občanů?
Mít skutečně velké prostředky a objednat si u renomované firmy masivní politickou
kampaň před volbami - co to má společného s demokracií? Renomovaná reklamní firma
vymyslí hesla, která vůbec nemusejí být v souladu se skutečnými plány „podnikatelského
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subjektu“ ! Ale jsou natolik chytlavá, že se na ně lidé chytí. Stejně jako mají na občany vliv
všudypřítomné billboardy a kdejaké místo zaplněné plakáty takového subjektu.
Ale pak tu jsou ještě strany, které jsou u moci léta. A jako všechny politické subjekty,
které jsou dlouho u moci trpí přílivem členů, kteří se chtějí s tou letitou konjunkturou také
„svézt“. To nakonec začne ty strany ničit zevnitř. Ale taková strana se chce také za každou
cenu udržet u moci. Její přední funkcionáři si na to už tak zvykli! Tak vzniká klientelismus
a kvůli drahým volebním kampaním, kde se tyto strany snaží udržet krok s novými „podnikatelskými subjekty“ v politice, i posílení a udržování silně korupčního prostředí ve státě.
Myslím, že vím, co většinu z vás teď napadne. Copak my se můžeme stavět proti
volebním kampaním a zpochybňovat je? Když volební kampaně jsou běžné a zákonné
pravděpodobně ve všech demokratických státech? A já se ptám – a je to dobře? Není
to jeden z důvodů, nebo možná ten hlavní důvod, proč ubývá demokracie ve prospěch
nepřiznávané oligarchie? I když to zřejmě nezměníme všude na světě, proč to nezkusit
alespoň u nás? Vždyť z historie Moravy známe takové hrdé a sebevědomé prohlášení,
ve kterém se říká, že Morava je země svobodná a není povinna se řídit podle ostatních
zemí! Proč to neaplikovat na celou republiku? Vždyť si platíme veřejnoprávní média. Tam
by mohl každý politický subjekt prezentovat svůj program a hlavní vizi. V čase srovnatelném délkou i sledovaností.
Máme v naší republice strany, které jsou ryze občanské a v nich členy, kteří skutečně
chtějí svým občanům sloužit, prospívat své zemi, svému státu. Ale ty se do nejvyšších
orgánů vůbec nedostanou. Na druhé straně občané volají po větší slušnosti a odpovědnosti politiků, které v naší vrcholné politice postrádají!
Začneme prosazovat tento netradiční krok? Za který si zcela jistě od současných
mocných nevysloužíme pochvalu? Možná nás budou opět zesměšňovat, dávat nálepku
politických naivů. Ale nestojí to přece jen za to?
Bohumila Jandourková
místní organizace Brno-Řečkovice
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Bylo v našich dějinách všechno tak, jak nám všichni tvrdili?
Možná Vám napoví akce výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva městské části
Brno-Kohoutovice.
Uvedené přednášky s besedami se konají vždy poslední pondělí v měsíci od 18 hodin
na Libušině třídě 27 v Brně-Kohoutovicích (dům s knihovnou a posilovnou na konečné
trolejbusu 37, větší ze dvou sálů v prvním patře). Vstup je zdarma.
25. ledna 2016: Letecká archeologie na Moravě – přednášející: Mgr. Ondrej
Šedo, PhD. – jeden ze dvou zakladatelů oboru, který stál u objevu desítek římských
pochodových táborů u nás, pravěkých rondelů a dalších fantastických staveb, které přepsaly učebnice dějepisu. Archeologie z ptačí perspektivy má nejen podmanivé kouzlo,
ale také svoje nerozluštěné záhady.
29. února: Město Trnava a Římané – přednášející: Ing. Imrich Borbély, někdejší
primátor Trnavy, dříve sídelního města ostřihomských arcibiskupů s velkomoravskou
tradicí. Přednášku máme slíbenou v trnavském dialektu. Nic takového na Moravě ještě
nikdy nebylo. AKCE ROKU.
28. března: 2000 let Velkého Meziříčí – přednášející: Ing. Antonín Dvořák, sběratel
Babiček Boženy Němcové, autor literatury o starých pohlednicích a největší znalec
legendárního hlavního města Moravy před rokem 811, který dokáže otřást vším, co jste se
o nejstarších dějinách naší země učili ve škole.
Robert Keprt
předseda místní organizace Brno-Kohoutovice
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