MORAVSKÉ NOVINY
Informační časopis politické strany Moravané
2/2017

Ročník III.

VIII. Zemský sjezd strany Moravané v Prostějově

neprodejné

www.moravane.cz

Úvodník
Milí čtenáři a milé čtenářky Moravských novin,
scházíme se dnes v Prostějově při příležitosti konání VIII. Zemského sjezdu naší strany.
Zemský sjezd je vždy příležitostí k bilancování, pojďme se tedy do toho pustit:
Za poslední dva roky se toho ve straně mnoho změnilo k lepšímu. Například byl zaveden nový graﬁcký styl, začali jsme s vydáváním těchto Moravských novin, zlepšila se
prezentace strany na webu i na sociálních sítích, zejména na facebooku, scházíme se
v důstojnějších prostorách, a to jak při příležitosti zemských sněmů, tak i v kanceláři strany na schůzích předsednictva. Dokázal bych vyjmenovat více věcí, které se podařily, ale
míra úspěchu politické strany se hodnotí zejména volebními výsledky. Musíme si přiznat,
že 1,53 % v pro nás klíčových krajských volbách v Jihomoravském kraji, tedy v kraji, kde
máme největší podporu, je neúspěch. Za hlavní důvod tohoto neúspěchu považuji skutečnost, že jsme se příliš spoléhali na jednání s jinými politickými subjekty, místo abychom se
spoléhali hlavně sami na sebe. Naivně jsme věřili slibům závazně daným zejména představiteli hnutí STAN a v okamžiku, kdy jsme zjistili, že z těchto slibů opět nic nebude, tak
již bylo pozdě na to, rozjet samostatnou kampaň s nadějí na úspěch. Neměli jsme na to
ani peníze, lidi, ani dostatek času. Do budoucna z toho plyne ponaučení, že bychom se
měli zaměřit hlavně sami na sebe, na získání dostatečného množství ﬁnancí a na rozšíření
volebního týmu o lidi ochotné a schopné pro stranu něco udělat.
Tento neúspěch je jedním z podnětů pro moje rozhodnutí neucházet se na tomto sjezdu znovu o post místopředsedy strany. Rád nechám prostor zase někomu jinému. Neznamená to ovšem, že bych již dále nechtěl pro stranu nic udělat. Naopak, rád pomohu tam,
kde to bude třeba. Ostatně tento postoj bych očekával od všech členů strany.
Co se dnešního sjezdu a budoucnosti naší strany týká, rád bych apeloval na několik
věcí. Za prvé prosím všechny členy strany a zejména delegáty tohoto sněmu, aby se nenechali svést lákáním některých extrémistických a populistických stran a hnutí. V současné
době je nejaktivnějším subjektem z této kategorie SPD, ale to neznamená, že za pár let se
nemůže objevit nějaká podobná strana využívající strachu a frustrace lidí ve stylu: Nedaří
se vám v osobním nebo pracovním životě? Tak to jistě není vaše chyba – pojďme to svést
na Romy, Židy, uprchlíky, muslimy, EU, NATO nebo na zkorumpované politiky. Příklon
k podobné rétorice nic neřeší a vedl by naši stranu jen do úplného zatracení. Po dlouhé
sérii volebních neúspěchů chápu frustraci a radikalizaci některých členů strany, ale tím se
jen vzdalujeme průměrnému voliči. Zkusme se zamyslet spíš nad tím, jak jsme se do poslední volební kampaně zapojili? Skutečně intenzivně se do této kampaně zapojilo asi
pět členů volebního týmu a celkové vynaložené ﬁnance na volební kampaň byly necelých
200 000 Kč. Ze srovnání s jinými stranami, pro které v každém z krajů pracovaly desítky
lidí a vynaložené ﬁnance se pohybovaly v milionech korun v jednom kraji, vychází závěr,
že za daných okolností je náš volební výsledek ještě vlastně relativní úspěch.
S tím se ovšem nemůžeme spokojit. Pokud chceme získat mandáty v zastupitelstvech
krajů, musíme se příště soustředit hlavně na sebe, výrazně rozšířit počet aktivních a schopných členů volebního týmu a zejména oslovit moravské podnikatele s žádostí o ﬁnanční
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příspěvek, abychom před dalšími volbami disponovali větší částkou na stranickém účtu,
kterou bude možné použít na skutečnou, kvalitně vedenou volební kampaň.
Svého hlavního cíle, tedy obnovy moravské samosprávy, nedosáhneme tak, že budeme pořád někde schůzovat a stěžovat si na to, jak nám a Moravě stále někdo ubližuje.
Svého cíle můžeme dosáhnout jen usilovnou a soustavnou prací a prosazováním požadavků, jak na poli politickém a občanské, tak i na poli soudním.
Na závěr bych Vám rád popřál, abyste si dnešní sjezd pokud možno užili a hlavně abyste dnes hlasovali ve prospěch strany Moravané a celé Moravy.

Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané

Penzion U Koníčka v Prostějově. Místo konání VIII. Zemského sjezdu strany Moravané.
Foto: Webové stránky Penzionu U Koníčka.
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Slovo předsedy
Milé Moravanky, milí Moravané,
tyto řádky jsou určeny Vašim očím prostřednictvím Moravských novin, jež si většinou rozebíráte na VIII. Zemském sjezdu politické strany Moravané, popřípadě je čtete na našem
webu. Když jimi listuji, mám z nich radost a uvědomuji si důležitost toho, že máme k dispozici hodnotné periodikum, na které jsme si již zvykli a považujeme je za samozřejmost. Díky
kvalitní redakční činnosti se nejedná o přehlídku exhibicionistických výkřiků, radikálního
populismu, snůšek prapodivných konspiračních teorií a grafomanie nejen na moravská
témata, ale o otevřené informační médium, které má co říci k aktuálnímu dění v naší zemi
i straně. Za jejich vznikem, podobou a rozvojem stojí konkrétní člověk, Ondřej Mlejnek,
který nejen noviny tvoří a dokáže je ﬁnancovat ze zdrojů Evropské svobodné aliance, ale
ve funkci místopředsedy také naši stranu kvalitativně v mnoha směrech posunul o značný
kus dopředu. Já mu za jeho práci děkuji a věřím v naši intenzivní spolupráci i v budoucnu.
Jelikož jako předseda budu po dvou letech v této funkci skládat účty Sjezdu ve zvláštní zprávě, v níž poděkuji také dalším kolegům, nebudu se zde opakovat. Jako signatář
Deklarace moravského národa jsem se v jiném textu také obšírněji vyjádřil k Moravské
národní iniciativě, kterou podporuji. Aktuální společenskou debatu na téma manipulovaných a desinformačních médií, svobody slova a nutnosti rozvoje kritického myšlení, jsem
minulý víkend komentoval v České televizi, jejíž signál pokrývá i Moravu a Slezsko. Svoje
návrhy programových změn jsem měl možnost napsat do podkladů pro dlouhodobý program, o němž budete hlasovat. A o budoucnosti naší strany a moravanství budu hovořit
ve svém kandidátském projevu, v němž se pochopitelně dotknu problematiky blížících
se parlamentních voleb a zároveň zmíním i některé z těch našich členů, s nimiž bych
rád úzce spolupracoval v dalším období, pokud Sjezd vyhodnotí moji nabídku na vedení
strany jako výhodnou pro Moravu. Spolupracovat a hlavně pracovat však musíme všichni,
každý musí sám překonat ten svůj vnitřní pohodlný hlásek našeptávající obvyklou a vše
omlouvající trojjedinou lež: nemám čas, nemohu, neumím.
Proto na tomto místě zdůrazním jediné: Zjistili jsme, že za posledních několik desítek
let pro Moravu dýchají jen představitelé těch politických subjektů, které mají obnovou
moravské zemské samosprávy prosáklý celý svůj politický program, tedy pouze naše strana a její předchůdci. Jednotlivci z konkurenčních subjektů, s nimiž při některých typech
voleb můžeme spolupracovat, nám však spíše odebírají volební hlasy těch, kteří sice mají Moravu v srdci, ale na první místo
kladou podle svého naturelu a momentální mediální karikatury
světa a života hodnoty jiné. Nezavrhujme nás kvůli nim, ani kdyby naše cesta k úspěchu měla trvat ještě dlouho. Buďme spolu,
i když si každý dokážeme najít milion důvodů, proč spolu nebýt.
Jsme Moravané. Bez Moravanů není Moravy. Společně Moravu
obnovíme!

Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané
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Morava jako středoevropský Tibet? Podobnosti se najít dají
„Morava krásná zem…,“ o tom není pochyb. Morava existuje, ale snahy zadupat ji do země
neutuchají. Země s více než tisíciletou historií je dnes imaginárním pojmem, stejně tak,
jako moravská národnost. Sice se k ní jednou za deset let můžete přihlásit v rámci sčítáni
lidu, ale v Praze to berou jako nutné zlo, jako takovou neškodnou hru.
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka v dopise Josefu
Peclovi (prezident Moravského národního kongresu) ze dne 10. ledna tohoto roku uvedl,
že moravský národ nelze považovat za národnostní menšinu či za jinou, než českou národnost. Zrovna od ministra s touto portfejí by to člověk snad ani nečekal.
Tato slova značně pobouřila část Moravanů. Brněnský poslanec Pavel Blažek vznesl
na ministra Chvojku písemnou interpelaci: „Táži se vás pane ministře, na základě jakých
skutečností odmítáte respektovat důsledky svobodného přihlášení více než půl milionu
občanů tohoto státu k moravské národnosti? To v situaci, kdy evropské reálie dokreslují,
že staré deﬁnice národa, které byly určovány především jazykem, nejsou platné. Jak by se
asi na vaše stanovisko dívali Belgičané, Rakušané, Lucemburčané. Demokratický právní
stát není od toho, aby vrchnostensky uznával, který národ je ten pravý a který ne. Vláda
musí vzít svobodné vyjádření svých občanů na vědomí,“ píše Pavel Blažek.
K moravské národnosti se při posledním sčítání obyvatel přihlásilo na 630 000 lidí,
přesto nad takovou sílou v Praze ohrnují nos. Na Slovensku se k moravské národnosti
hlásí tři tisíce lidí, přesto mají Moravané svého zástupce v Radě vlády Slovenské republiky
pro národnostní menšiny. Listina základních práv a svobod deklaruje národnostní a etnická práva občanů a mezi nimi též právo svobodně rozhodovat o své národnosti, které není
ničím omezeno ani podmíněno.
Paradoxem je, že o moravské národnosti mají větší povědomí a zájem v zahraničí, a to
i v jinak nenáviděném Bruselu. Čeští politici ovšem problém Moravy bagatelizují, ironizují
a moravským snahám se vysmívají. Tady je třeba připomenout především Petra Uhla či
Džamilu Stehlíkovou. Vztah Prahy k Moravě je ne nepodobný vztahu Pekingu k Tibetu.
V březnu se vyvěšují tibetské vlajky, v červenci moravské. Samozřejmě, je tu velký rozdíl
v tom, že tibetskou vlajku nikdo v Tibetu nevyvěsí. Na Moravě za to nikdo samozřejmě perzekuován není. Je to ale dáno především jinou geograﬁckou a hlavně politickou situací.
Princip je ale stejný – zašlapat Tibet i Moravu do země a poslat do zapomnění.
Samotná vlajková iniciativa slaví obrovský úspěch. Na den sv. Cyrila a Metoděje vlaje
moravská vlajka téměř v každé obci na Moravě. A nejen v tento den, moravské vlajky
někdy visí celý rok nebo se vyvěšují i při jiných příležitostech, než 5. července. Hojně se
objevuje také na sportovních kláních, jako jsou třeba utkání brněnské Komety či světový
pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě.
Bohužel Morava je dnes, z určitého pohledu, jen prázdnou nádobou. Kdysi hrdé markrabství, které od Čech oddělovaly nejen vršky Českomoravské vrchoviny, ale i jiná nátura
lidí a hlavně kultura, je dnes, ze zemského pohledu, politicky rozkládáno. Západní hranice
Moravy je rozcupována doslova na padrť. Dačicko bylo k Jihočeskému kraji administrativně přiděleno už dávno. Podobně jako za Chruščova Krym k Ukrajině. Část Moravy je dnes
spravována z Pardubic a vrcholem útoku na Moravu je uměle vytvořený Kraj Vysočina.
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Pochod za Moravu 2016 na Moravském náměstí v Brně.
Foto: Blanka Mlejnková.
Experiment, který se pokusil spojit několik zcela rozdílných regionů – jihočeské Pelhřimovsko, východočeský Havlíčkův Brod, západní Moravu tzv. Moravské Horácko a podobně jako Sudety vysídlenou a nezakořeněnými osadníky zaplněnou Jihlavou. I po více než
patnácti letech existence Kraje Vysočina nenašel tento celek svoji identitu a vzájemná
odtažitost jako politická, tak kulturní je tu cítit stále.
Vznik krajů byl zcela evidentní snahou pražských politiků jednou pro vždy zabránit obnovení Moravy. Obnova zemského zřízení by pro politické strany nebyla výhodná, protože
čtrnáct krajů přece jen přináší více politických korýtek, než dvě historické země.
V loňském roce před Vánocemi, bez valného zájmu médií, byla na Velehradě vyhlášena Deklarace moravského národa, která požaduje novelizaci zákona č. 273/2001 Sb.
o právech příslušníků národnostních menšin, kterou budou deﬁnováni občané moravské
národnosti, vedle občanů české národnosti, jako většinové společenství České republiky.
V návaznosti přijetí požadované novelizace zákona č. 273/2001 Sb. pak přijetí takových
legislativních úprav, které umožní vznik politicky autonomní Moravské země v rámci České republiky.
Sami si můžete udělat obrázek o tom, že z moravské strany nejde o žádné nacionalistické snahy či dokonce o snahy o odtržení, jak je často moravským aktivistům podsouváno. Jde pouze o napravení historických křivd a navrácení se ke stavu, kdy vedle sebe
fungovaly dvě politicky svébytné země, které tvořily funkční stát na základě rovnosti, vzá-
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jemné úcty a tolerance. To, co se děje v posledních letech, jsou bohužel snahy o čechizaci Moravy. Stejně, jako se soudruzi v Pekingu snaží vymazat Tibet z podvědomí světové
veřejnosti, tak podobně postupují politici v Praze vůči Moravě.
Blíží se nám parlamentní a prezidentské volby. Téma Moravy může být docela zajímavým bodem, na kterém se dají získat a nebo i ztratit politické body. Současný premiér Bohuslav Sobotka, původem Moravák a kandidát na jižní Moravě, může podobnými výroky,
jaké vypouští jeho ministr Chvojka ztratit část politické podpory. Současný stav moravské
otázky je třeba neustále připomínat a kalkulovat s tím, že jakmile se stane problém zajímavým a bude z něho trčet politický prospěch, politické strany se ho rády ujmou samy.
Samozřejmě, zrovna košer to není, ale doba je taková a vedle ideálů je třeba mít i trochu
ostré lokty.
Co říci závěrem? Po letech útlumu se moravské cítění a moravské hrdost opět probouzí
k životu. Stále více lidí cítí, že jejich kořeny jsou právě v této krásné zemi. Být Moravanem
není povinnost, být Moravanem je čest.
Petr Chňoupek
šéfredaktor Horáckých novin

Katalánsko čeká v r. 2017 referendum o samostatnosti
Na konferenci o samostatnosti Katalánska pořádané v Evropském parlamentu v Bruselu
24. ledna 2017 prohlásil premiér Katalánska, že v září provede referendum o samostatnosti, a naléhavě vyzval Evropskou unii, aby podpořila sebeurčení pro jeho zemi.
Parlament Katalánského autonomního společenství, jehož občané mají v autonomní
ústavě Katalánska postavení národnosti, přijal loni usnesení o oﬁciálním zahájení odtržení
od Španělska, a to přes odmítavý postoj španělské vlády a přes rozhodnutí španělského
ústavního soudu, který opakovaně blokoval úsilí o konání referenda.
Katalánský premiér Carles Puigdemont označil referendum jako „nejlepší demokratický nástroj pro určení vůle našeho národa“ a vyzval poslance Evropského parlamentu, aby
jej podpořili. Prohlásil, že hlasování se uskuteční, i kdyby byla centrální španělská vláda
nadále proti: „Letos budou mít občané Katalánska možnost s konečnou platností rozhodnout o své budoucnosti.“
Jiří Pelka
člen zahraniční komise strany Moravané

Zavlaje katalánská vlajka brzy také před budovami
Evropské unie? Foto: Wikipedie.
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Morava samostatným státem?
Nepatřím k zanedbatelnému počtu moravských patriotů, kteří prosazují zcela samostatnou Moravu, tedy Moravu jako samostatný stát. Jsem příznivcem ustavení moderního
spolkového státu, sestávajícího z tradičních historických zemí Čech, Moravy a Slezska.
Případně navíc ještě jedné nově ustavené země oproti tradičnímu pojetí – Prahy s nejbližším okolím. Spolkového státu, který by přinesl mnoho dobrého všem občanům. Není
to přece technokratické řešení, nesmyslné sociální inženýrství, jakým je právě současné
centralistické krajské uspořádání, ale naopak osvědčený model, jehož ozdravný dopad
na kterýkoli státní celek je vyzkoušený a známý a to i u nás!
Na druhé straně ale také nesdílím názor, že osamostatnění Moravy, případně země
Moravskoslezské by „bylo hrozné“, jaký je to „nesmysl“ a že už Česká republika je „taková
malá prdýlka“. Tito strašpytlové dříve ukazovali na Slovensko, které je počtem občanů se
zemí Moravskoslezskou téměř srovnatelné. Nyní má však Slovensko stále častěji lepší
hospodářské výsledky, než Česká republika a tento argument by najednou mohl být argumentem pro moravskou nezávislost.
„Malá prdýlka“ naše republika rozhodně také není. V EU patříme ke středně velkým
státům a jsou v ní státy menší i mnohem menší a mnohé z nich nejen dobře, ale dokonce
výborně prosperují. A pokud se bude Česká republika k Moravě a k našemu Slezsku,
případně k Moravanům jako národu chovat tak přezíravě a necitlivě, jako to dělala dosud,
může to nakonec k osamostatnění Moravy, případně Moravy s naším Slezskem, skutečně
vést. Vždyť od původního Československa už odpadly dvě z původních zemí, ze kterých
se skládalo – Podkarpatská Rus a poté i Slovensko. Skutečně na tom přezíravé chování
„Prahy“ nemělo žádnou vinu?
Skutečně stálé vnucování vůle jednoho druhému bez jakékoliv alternativy nevede k přirozené snaze osvobodit se z nesvéprávného postavení, ke kterému nemá ten silnější
žádné právo ani rozumný důvod? Vždyť Morava byla vždy nejvěrnějším spojencem Čech.
Proč z ní česká majorita udělala bezejmennou, nepřiznanou kolonii, desetiletí hospodářsky nadmíru exploatovanou, kde se nyní v důsledku toho objevuje zejména na severu
fenomén vylidňování? A to kvůli nesrovnatelně nižší životní úrovni obyvatel, než v sousedních Čechách a Praze!
Bohumila Jandourková
členka strany Moravané

Zlepšení ovzduší?
Pokud by se na území Moravy měla zlepšit kvalita ovzduší, což by mohl být jedním z prvních úkolů pro zemské zřízení, mohlo by se u veřejné dopravy přejít v případě pohonu
autobusů z naftových motorů na pohon plynem. Jako první si tento závazek dal dopravní
podnik v Ostravě. Do roku 2020 chtějí mít v Ostravě všechny veřejné autobusy poháněné
plynem, což je jedním z prvních kroků pro ozdravění ovzduší v tomto regionu. Následovat
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by mohla i další města, která toto ozdravění nutně potřebují. Nejvíce z toho připadne Brnu,
které využije 411 milionů korun na nákup šesti desítek autobusů na stlačený zemní plyn.
Jako další krok by se mohl zavést zákaz spalování uhlí v lázních na Moravě. Výměna
kotlů by byla garantována krajem či vzniknuvší Zemí Moravskoslezskou. Začít lázněmi
by bylo velice vhodné, zvláště v případě lázní pro léčbu respiračních chorob. Je velice
žádoucí, aby Moravané o těchto otázkách mohli rozhodovat sami, jinak se těchto kroků
nikdy nedočkají.
Antonín Žiška
člen strany Moravané

Autobusy Dopravního podniku města Brna poháněné stlačeným zemním plynem (CNG).
Foto. Dopravní podnik města Brna.

Moravští hrdinové
Zrovna se podivuji nad poslední dobou stále častější manipulací, kdy se „hrdinové“
a „oběti“ úmyslně zaměňují. Právě jsem vyslechla pořad na Českém rozhlase Plus, ve kterém to přímo bilo do očí. Nechci tady jmenovat ty oběti komunistického režimu v padesátých letech, jejichž jména tam zazněla. Vážím si piety, také je mně těchto lidí upřímně líto
a pro popis, o co jde, nejsou jejich jména důležitá.
Nicméně v pořádku to není. Podle mého názoru jen ten, kdo statečně aktivně brání
zlu, navzdory tomu co mu hrozí, a co se těmto lidem také často stává, může být nazván
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hrdinou. Na druhé straně oběť jakéhokoli krutého zacházení není automaticky hrdinou. Je
obětí. Můžeme na ni vzpomínat, můžeme plakat nad ní i nad jejími blízkými. Ale nejsou to
hrdinové, pokud v jejich chování není a nebylo žádné aktivní jednání proti páchanému zlu.
Většina manipulací plní nějaký účel. U nás se téma obětí a hrdinů spojuje většinou
s odbojem v období II. světové války a s následným protikomunistickým odbojem.
A tak mě nenapadá nic jiného, než že tady jde opět o to, aby si lidé příliš neuvědomovali jak se v těchto údobích chovali statečně a zodpovědně ke společnému státu právě lidé
z Moravy. Protože na Moravě bylo oproti Čechám v odboji, jak zahraničním, tak domácím,
za II. světové války procentuálně nesrovnatelně více zapojených lidí, než odpovídalo poměru počtu obyvatel Čech a Moravy. A v protikomunustickém odboji v padesátých letech,
kdy to bylo opravdu kruté, taktéž.
Je proto důležité na to příliš neupozorňovat. Protože potom by se mohli obyvatelé Moravy začít až příliš nahlas vyptávat, proč zrovna jim, kterým prokazatelně na společném
státě vždycky nejvíc záleželo, kteří neváhali podstupovat velké utrpení a často položili
i život za Československo, nebyla vrácena moravská samospráva, tedy nebylo obnoveno
zemské zřízení po tzv. sametové revoluci v roce 1989, které bylo zločinně zrušeno po komunistickém puči v roce 1948 v období komunistické diktatury!
Na Doudlebsku, které je dnes součástí Čech, až do začátku 21. století přetrvalo rčení,
že všechno nejhorší pochází z Čech. Je to reminiscence na někdejší kmen Doudlebů,
který s kmenem Čechů sousedil, a jak to bývá, sousedé nemívají nejlepší vztahy. Dnes by
se takové rčení docela hodilo na Moravu a Moravany. Bohužel – máme si na co stěžovat
a právem. Ale stížnosti jsou málo. Měli bychom na Moravě také někdy opět použít svoje
vlastnosti, jako jsou statečnost, vytrvalost, pracovitost a vzdělanost při prosazování vlastních, moravských práv a potřeb. Bylo by už načase, dokud ještě není pozdě!
Bohumila Jandourková
členka strany Moravané

Máme dobré hospodáře?
Rozhovor s předsedou strany Moravané Ondřejem Hýskem
Každý jistě ví, že je problém, když peníze chybějí. Ale zdá se, že potíže nastávají,
i když přebývají. Co byste udělali konkrétně vy a vaše strana s rozpočtovým přebytkem?
Přebytky rozpočtu jsou spíše ﬁktivní účetní kolonky, které se v době ekonomického růstu
nemají projídat, ale vnímat jako rezerva na horší časy. Přebytek rozpočtu není výsledkem
dobrého hospodaření, ale neschopnosti plánovat a investovat. Bez přílivu desítek miliard z EU by přebytek nebyl. Českou republiku nelze efektivně řídit z přebujelého centra,
krajské pobočky centrální vlády jsou drahé a nefunkční. Řešením je osvědčená zemská
samospráva, tak jak je to běžné v okolních státech, což navrhuje strana Moravané a po-

11

žadují i občané v Moravské národní iniciativě. Bez optimalizace státní správy podle zásad
subsidiarity se žádné skutečné rozpočtové přebytky nevytvoří. Podívejme se například
na Německo, které svůj rozpočtový přebytek plánuje přidělit samosprávným spolkovým
zemím. Rozpočet státu byl po rozbití Československa většinou deﬁcitní, loňský přebytek
se tak utopí v umořování starého deﬁcitu. V porovnání s výší státního dluhu je přebytek
za loňský rok zanedbatelný. Zanedbané jsou ale bez ohledu na výši přebytku také investice, a to zejména v některých oblastech státu, jako je Morava a Slezsko. Kolik kilometrů
dálnic se v posledních letech na Moravě a ve Slezsku postavilo?
Co říkáte tomu, jak si podle vás ekonomicky stojíme jako stát? Jsou pozitivní čísla
výsledkem dobré práce politiků, schopností našich podnikatelů a zaměstnanců,
nebo situace ve světě obecně a v Evropě zvlášť. Konkrétně kupříkladu v SRN, s jejíž
ekonomikou jsme úzce provázáni?
Vedle relativně pozitivních ukazatelů najdeme i řadu těch, které by nás měly varovat. Nejedná se o dobrou práci současných politiků, hodnoty vytváří zaměstnanci a zaměstnavatelé, a to i přes překážky, které jim politici denně vyrábějí. Díky práci uklízečky, která
má roční čistý příjem pod sto tisíc, si mohu zajít na čisté WC. Ale i pan Forejt prohlásil, že
si dvoumiliónový plat zasloužil. Asi za tu mezinárodní ostudu. Důvodů relativního růstu je
více.
Naší na exportu založené ekonomice uměle pomohl od listopadu 2013 kurzový závazek ČNB a následné masivní a nákladné devizové intervence ČNB, které však pominou.
Poté se naše měna může stát obětí spekulantů a exportérům vzrostou náklady. Aby nebyli
vystaveni riziku kolísání kurzu, měla by ČR přijmout euro. Téměř všechen náš export totiž
míří do Evropské unie, z toho dvě třtiny do eurozóny. Euro přispěje ke stabilitě zaměstnání
té části populace pracující v exportním sektoru. Česká republika bude spolurozhodovat
o měnové politice eurozóny. Dnes proklamovaná autonomie české měnové politiky je
iluze, ve skutečnosti musí Česká národní banka respektovat kroky Evropské centrální
banky. Nevýhoda v podobě ztráty autonomní měnové politiky bude více než vykoupena
ziskem v podobě stability v mezinárodním obchodě, ekonomického růstu, daňových výnosů a domácí zaměstnanosti. Odpadne například potřeba provádět masivní a nákladné devizové intervence. Odpadnou také náklady spojené s výměnou peněz a navíc už
na Moravě nebudeme muset platit českými korunami.
Současný hospodářský růst je mimo jiné dán spotřebou domácností a poklesem cen
ropy. Stát například loni nabral dalších dvanáct tisíc zaměstnanců, což sice krátkodobě
pomohlo spotřebě, ale dlouhodobě to jen zvyšuje centralizaci a byrokratizaci. Důležitou
roli hrají také demograﬁcké vlivy, například podíl osob mimo produktivní věk na celkovém
počtu obyvatel je u nás nižší než je průměr Evropské unie, což se postupně mění. Při
porovnání v dlouhodobějším horizontu patří růst ekonomiky České republiky k nejpomalejším mezi novými členy Evropské unie. Do roku 2014 česká ekonomika stagnovala. Vůči
Německu se v letech 2007-2014 výkonnost snížila ze 72 % na 68 %, vůči Rakousku z 68 %
na 66 %. Při současném vývoji by trvalo vyrovnání mezd s Německem a Rakouskem více
než sto let! Přitom Německo je ve výši mezd až osmé v EU.
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Moravané jsou proti tomu, aby ekonomika České republiky byla i nadále založena
na laciné práci a levné koruně. Tím se jen podporuje zastaralá struktura výroby. Naše
ekonomika je neefektivní. Ve výši HDP na odpracovanou hodinu jsme v Evropské unii
až na 24. místě, počet odpracovaných hodin na jednoho pracovníka je přitom v České
republice vysoce nadprůměrný. A to některé evropské země uvažují o zkrácení pracovní
doby. V roce 2012 u nás průměrný pracovník pracoval o 108 hodin víc jak v Německu.
Mezi roky 2008-2012 se v Evropské unii zkrátila pracovní doba na pracovníka v průměru
o 15 hodin za rok, u nás se prodloužila o 14 hodin! Je třeba se zaměřit na výrobky s vysokou přidanou hodnotou a na oblasti, kde je třeba kvaliﬁkované práce. Podporujme
menší inovativní ﬁrmy místo pobídek pro vybudování skladu Amazonu nebo nesmyslného
prodlužování pracovní doby.
Nezaměstnanost je prakticky na hranici tzv. nezaměstnatelnosti. Drtivá většina
z těch, kdo chtějí pracovat, mají místo. Čím je to podle vás způsobeno? A nehrozí
nedostatek pracovních sil? Co potom? Pomohou imigranti, například z Ukrajiny?
Přirozená míra nezaměstnanosti odpovídá asi dvěma až čtyřem procentům, která zahrnují
vlastně jen ty, kteří právě mění svá zaměstnání. Jedním z důvodů nedostatku pracovních
sil v některých oborech je emigrace. Za posledních dvacet pět let odešlo z bývalého východního bloku dvacet milionů mladých kvaliﬁkovaných lidí. V České republice máme
veliké regionální rozdíly. V Moravskoslezském kraji je oproti Praze nezaměstnanost téměř
trojnásobná a v žádném z moravských krajů neklesá pod čtyři procenta tak, jak tomu je
v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích nebo v Hradci Králové. Na Moravě je
chronicky vyšší nezaměstnanost. Morava a Slezsko jsou tím silně postiženy. Do roku 2051
odsud má podle odhadů odejít 12 % obyvatel! To je údaj, o kterém se u nás mlčí, ale který
je očividným výsledkem zničení samosprávy Moravy a Slezska a který věští děsivou budoucnost. Centralistický model státu kumuluje ekonomickou aktivitu v uměle přebujelém
centru a oslabuje regiony. Při pohledu z Kavčích hor (Praha má nezaměstnanost 3,35 %
a průměrná hrubá mzda je zde 35 385 Kč) může vypadat vše růžové, Morava a Slezsko
s nezaměstnaností v průměru kolem 6 % a s průměrnou hrubou mzdou pod 25 000 Kč
se ale potýkají s nedostatkem volných (atraktivních) pracovních pozic, což vede k odlivu
vzdělaných a kvaliﬁkovaných lidí. Pro Moravu a Slezsko není ani tak potřeba doplňovat
trh práce cizinci, ale vytvořit podmínky pro to, aby odsud obyvatelé neodcházeli za lepším
životem do Prahy. Musíme zastavit ekonomickou emigraci schopných Moravanek a Moravanů do Prahy či do zahraničí, což naši zemi ničí. Proto strana Moravané a také Moravská
národní iniciativa usilují o návrat komunisty zrušené samosprávy, která uzavře nůžky mezi
centrem a přirozenými zeměmi. Umělá krajská centra se totiž chovají spíše podle principu
„urvi z centrální kapsy, co můžeš“.
Laciní imigranti nejsou řešením. Ti totiž spíše zakonzervují současný stav, který vede
mladé k emigraci. Stárnoucí Česká republika však bude potřebovat přísun nových kvaliﬁkovaných obyvatel. Příchozí se nesmí stát jen levnou pracovní silou, ale musí být integrováni jako občané České republiky, čímž obohatí naši občanskou společnost. Co se
ukrajinských ekonomických imigrantů týká, tak vítejme kvaliﬁkovanou pracovní sílu, ale
do budoucna zřejmě budeme potřebovat i pomocný personál, protože za minimální mzdu
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by tuto práci skoro nikdo z místních nedělal. Je nutné tlačit na zvyšování úrovně mezd.
V České republice je totiž úroveň mezd velmi nízká. Zatímco v Rakousku je průměrný
měsíční plat 2 500 Euro (cca 67.500 Kč), v České republice je to 25 000 Kč, přičemž ceny
zboží a služeb se v obou státech téměř srovnaly.
Téměř každá vláda od roku 1989 se halasně hlásila k podpoře drobného a středního
podnikání. Myslíte si, že pro tuto vrstvu podnikatelů se u nás dělá dost?
U nás se pro tyto podnikatele dělá dost administrativních překážek a legislativních problémů. Podíl počtu zaměstnanců malých a středních podniků se u nás oproti roku 2008 snížil, zatímco v celé Evropské unii se zvýšil. Stejně tak u nás klesá přidaná hodnota malých
a středních podniků, zatímco v EU se zvyšuje. Drobné podnikatele je třeba podporovat
na nejnižší možné úrovni. Například hostinského na vsi není podle principu subsidiarity
třeba podporovat celostátním programem. Naprosto chybné je to, že zahraniční investor
dosáhne na zajímavé investiční pobídky, aby po jejich vyčerpání většinou následně i odešel, zatímco naši podnikatelé si vše zaplatí i s úroky, což zpomaluje rozvoj a snižuje schopnost reagovat na požadavky trhu. Jsme tudíž pro odstranění investičních pobídek, kdy se
z veřejných rozpočtů podporují zahraniční ﬁrmy, z nichž mnohé mají tržby větší než HDP
celé České republiky. Jsme naopak pro vytváření poradenských center pro malé a střední
podnikatele a pro zřízení zemských bank. Dále vystupujeme proti šíření hypermarketů
u nás, které destruují naše maloobchodníky i výrobce. Jsme také pro roční daňové prázdniny začínajícím živnostníkům a podnikatelům.
Bylo EET rozumné opatření?
EET zatím dopadá především na drobné podnikatele, jejichž podnikaní a daňové odvody
by měly být zejména pod kontrolou místních a zemských samospráv, ne jednoho státního
centra. Centrum ať dohlíží jen na velké strategické podnikatele, což zatím nezvládá. Strana Moravané má v programu registrační pokladny, což je v Evropě poměrně běžné. Oproti
tomu EET je technologicky nejistý, centralistický experiment, který navíc vláda prosadila
bez mandátu, protože voliči v roce 2013 přesný model EET z volebních programů neznali.
Myslíte si, že ekonomická budoucnost bude tak růžová jako je současnost?
Je otázkou, jestli je současnost růžová, byť v letošním roce očekáváme růst HDP přes
2,5 %. Centralizovaná ČR se změnila v jednu velkou montážní linku, kde se pro zisky jiného plahočí armády momentálně, a dost možná že jen dočasně, zaměstnaných. Pokud by
se například dostal automobilový průmysl do krize, nebyli bychom na to připraveni. Také
situace zemědělců je více než obtížná. Chybí zde zásadní investice v klíčových sférách,
jako jsou infrastruktura, modernizace výrobních kapacit nebo budování nových kapacit.
Investice stále ještě nepřekonaly rok 2008! Místo toho sledujeme nesmyslné hrátky s ﬁnancemi v současném centralistickém systému přerozdělování. Mezi roky 2005-2013 se
produktivita práce na odpracovanou hodinu vzhledem ke starým členům Evropské unie
snížila o 5 %! I proto z dlouhodobého hlediska nejen že nedotahujeme staré členy Evropské unie, ale ještě se nám vzdalují!.
V létě 2008 vypadala budoucnost také celkem růžově, pak ale zkrachovali Lehman
Brothers, což vedlo ke krachu Islandu či Řecka a velkým problémům západních bank.
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Musíme být také připraveni na posílení koruny a případné zdražení ropy. Moravané jsou
toho názoru, že výrazně levnější a efektivnější fungování státu bude zajištěno jedině zřízením silných spolkových zemí.
Rozhovor pro potřeby pořadu České televize Politické spektrum
poskytl Ondřej Hýsek, předseda strany Moravané

Morava na prvním místě
Přečetl jsem si článek Amerika na prvním místě, jehož autorem je Jiří Pehe, kde se píše:
„Nový americký prezident Donald Trump ve svém inauguračním projevu předestřel nacionalistickou vizi, v níž zájmy USA mají být ve všech směrech na prvním místě. Ostatní země
prý mohou dělat totéž.“
Není toto jasné sdělení také nám, Moravanům, abychom viděli na prvním místě naši
rodnou zem, Moravu? Abychom konali vše pro její obnovu, legalizaci v rámci České republiky a dostali ji zpět do pozice, která by jí slušela, která jí přísluší a na kterou bychom
byli zase hrdí. A která by jí, díky rázné decentralizaci a změnám v nastavení ﬁnančních
toků, přinesla i větší prosperitu.
Dále Jiří Pehe píše: „Bylo by zajímavé být svědkem toho, jak český prezident při návštěvě USA hájí české národní zájmy, pokud bude Trump tvrdošíjně opakovat „America ﬁrst“.“
U tohoto vyjádření, této formulace, bych se pozastavil. Prezident by měl hájit zájmy
celé České republiky, ne jen české národní zájmy. Prezident, který chce být prezidentem
všech, by se měl v prvé řadě být schopen rozpoznat problémy takzvaně „doma“. Měl by
být schopen, stejně jako české národní zájmy, hájit i národní zájmy Moravanů a obyvatel
Moravy. Toto jsem dosud v jeho vyjádřeních a činech, nezaznamenal.
V rozhovoru Renaty Kalenské s prezidentovým mluvčím Jiřím Ovčáčkem (na S zprávy)
zazněl tento jeho výrok: „Podle názoru pana prezidenta je třeba se bavit o lidských právech, ale nevykřikovat ty věci navenek.“ No, co si můžeme pomyslet… Právě naopak, to
navenek a nahlas musí tyto věci zaznít, aby se daly řešit a vyřešit.
Třeba právě Moravané a jejich postavení v naší občanské společnosti, země Morava
jako taková. A že Morava existuje je zakódováno téměř v každém z nás, obyvatel ČR.
Tak jako my řekneme: jedu na Slovensko, do Rakouska, stejně tak jedu na služebku,
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na dovolenou do Čech, tj. do jiné země. Používají to prakticky všichni z Moravy, nejen my
pravověrní Moravané. A obráceně Češi z Čech běžně řeknou: …jedu na víkend na Moravu
apod. Ano, existence našich zemí je stále hluboko v nás. Naštěstí!
Jen co s politiky, kteří, ve své zaslepenosti, toto své niterno necítí a nectí? Musí to tedy
stále a znovu slyšet! My musíme být slyšet ze všech stran, a to silně a tak dlouho, až je
z toho bude bolet hlava…a tu Moravu nakonec dostaneme zpět!
Jaroslav Stohl
člen propagační komise strany Moravané

Výtisk Komenského mapy Moravy vydaný v Amsterodamu po roce 1680.
Zdroj: Wikipedie.
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Patriotismus v naší republice
Patriotismus, tedy vlastenectví, je v naší republice téměř prázdným pojmem. Existuje ale
snaha jej budovat na základě historických reminiscencí, které ale bohužel často vycházejí
z neadekvátního hodnocení naší historie, často velmi vzdáleného skutečné pravdě. Jako
příklad mohu uvést neobjektivní dlouhodobě negativní hodnocení života našich zemí
v soustátí Rakouska Uherska a našlo by se i mnoho jiného.
Zjednodušeně to mohu popsat na základě pohádky, kde máme obraz dvou království.
Jedno je vedeno osvíceným králem, kterému záleží na dobrém životě jeho lidu, a druhé,
kde král ze svého lidu jen těží. Není těžké uhodnout, ve kterém království budou lidé prodchnuti vlastenectvím a kde si spíše odplivnou, když se o jejich zemi bude mluvit.
Naše republika je tvořena dvěma velkými historickými zeměmi a jednou menší. Tedy
Čechami, Moravou a naším Slezskem. Přičemž naše Slezsko je historicky spojeno s Moravou, a i proto s ní tvořilo v minulosti často jeden správní celek, zemi Moravskoslezskou.
Popírání této skutečnosti tvrzením o jednotě, která ve skutečnosti neexistuje, ale přesto je prosazovaná v organizaci a řízení státu, přináší mnohá negativa, která jsou ovšem
popírána a tím i neřešena, protože problém lze řešit jen tehdy, když si jej připustíme, analyzujeme a máme vůli jej řešit a vyřešit.
Dalším důvodem téměř neexistujícího vlastenectví na úrovni našeho státu je způsob,
jak se elity chovají ke svým občanům. Jak nereﬂektují jevy, které občany dostávají do těžkých životních situací, především umělým vytvořením sociálních skupin s velkými rozdíly
v příjmech. Tady v žádném případě nejde o nějakou závist jedné skupiny vůči druhé, jak
se alibisticky tento problém mnohdy prezentuje a zjednodušuje. Jde o to, že po roce 1989
bylo umožněno úzkým skupinám přijít k velkým majetkům morálně odsouzeníhodným
způsobem a o potlačení jiných modelů řešení, které mohly vést k lepším hospodářským
výsledkům, ze kterých by proﬁtovaly všechny skupiny obyvatelstva rovnoměrnějším způsobem. K nespokojenosti a tím i nemožnosti skutečně dobrého vztahu občanů ke státu
vedlo i nehospodárné zacházení se zbylým a nerozkradeným hospodářstvím státu často
jeho úplným nebo částečným zničením a mnohdy neuváženým převedením do cizích rukou.
K dobrému vztahu ke státu a tím i ke ztotožněním se s ním, tedy k vlastenectví, nevede
ani současná politika předraženého bydlení, případně i nemožnosti získat odpovídající bydlení pro mladé rodiny. Hloupé tvrzení, že mladí lidé u nás nechtějí mít děti naráží na otázku, zda si v takové situaci mnozí vlastní rodinu a děti si zodpovědně pořídit skutečně
mohou.
Jsou samozřejmě i skupiny obyvatelstva, které jsou s dnešním stavem spokojeny a to
jsou většinou právě ti, kterým se podařilo dostat právě do skupiny s vysokými či vyššími
příjmy a zdaleka ne vždy to bylo na základě jejich pracovního úsilí. Tyto lidi samozřejmě
neodsuzuji, jedná se například o restituenty větších majetků. Co mně na této skupině lidí
vadí, je jejich přesvědčení, které u nich ve větší míře převládá, že ti, co se dostali do horších či špatným sociálních podmínek, si za to mohou z velké části sami, ale to je pravda
jen ve velmi malém procentu případů.
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Takže v důsledku toho máme u nás poměrně silné vlastenectví na Moravě a částečně
i v našem Slezsku, které je živeno z velké části oprávněným pocitem křivdy a neřešením
státoprávního uspořádání, které dnes neodpovídá potřebám státu a občanů ani možné efektivitě, kterou by skýtal moderní spolkový stát, jež by nejvíce odpovídal jak našim
skutečným potřebám, hospodářskému potenciálu, lidskému potenciálu, ústavě a u nás
historicky osvědčenému zemskému systému. Systémově špatné krajské uspořádání poškozuje celý stát, ale nejvíce právě Moravu a Slezsko vzhledem k nekompetentnímu řízení
ze vzdáleného centra a vzhledem k neodpovídajícímu určení daní. Jde tedy i o komunisticky anachronické přerozdělování velkých ﬁnančních prostředků z centra.
Těžko můžeme očekávat dobrý vztah ke státu tam, kde vidíme, že politické elity řeší
především to, jak se udržet u moci co nejdéle, a vymýšlejí k tomu různé demokracii omezující nástroje, jako je nyní hloupě navrhované zvýšení i tak vysoké pětiprocentní hranice ve volbách na desetiprocentní. Stejně jako omezení svobody projevu, které je cestou
do pekel.
Stejně tak těžko můžeme očekávat dobrý vztah ke státu u občanů, kteří si dobře uvědomují, že daňové zatížení je především směřováno na příjmově nižší skupiny obyvatel,
zatímco u bohatší vrstvy se neadekvátně snížilo. Stejně jako to, že naše politické elity jdou
na ruku různým lobbistickým skupinám, které prosazují zájmy velkých ﬁrem, a zájmy obyčejných lidí jsou u nich až na posledním místě, pokud jsou vůbec reﬂektovány.
Těžko můžeme očekávat dobrý vztah občanů ke státu, a tedy jakési přirozeně vzniklé
vlastenectví k tomuto subjektu, když se stát nedostatečně stará o bezpečnost svých občanů ve vztahu k hájení hranic a bezpečnosti jako celku pro případ, že by se to ukázalo
jako nutnost.
Bohumila Jandourková
členka strany Moravané

My, národ moravský
Su Moravan. Proto mám obrovskou radost, že vznikla a rozvíjí se iniciativa občanů moravské národnosti, která nás Moravany posouvá blíže k našemu cíli, k našemu zrovnoprávnění, k obnově naší země.
Je mi proto velkou ctí, že jsem na sklonku minulého roku mohl být jedním z prvních
signatářů Deklarace moravského národa, kterou považuji za dokument historického významu, jenž moravskému hnutí dlouhá léta chyběl. Za jeho vznik vděčíme především
Pavlu Dohnalovi, jehož si nesmírně vážím a děkuji mu.
Někdo může namítat, že Moravská národní iniciativa je pro 21. století nepatřičná, že
cokoliv národního je potencionálně nebezpečnou veteší. Ano, šovinistický nacionalismus
je nebezpečný. Ano, národy můžeme považovat za umělé konstrukty, bez nichž se lidstvo
až do 19. století obešlo.
Proč tedy hrdě podporuji Moravskou národní iniciativu? Protože byť by se jen jeden
jediný člověk hlásil k moravské národnosti, má na to právo, které mu nikdo nesmí upírat.
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A jelikož se k moravskému národu opakovaně hlásí statisíce lidí, tak existuje. Toto základní právo nám Česká republika ústy svých vrcholných představitelů stále upírá. Naopak je
v tomto státě vše označováno za české, všichni jsme označováni za Čechy. Nyní se navíc
čechizační tlak stupňuje v podobě návrhů na změnu Ústavy, který by z České republiky jako z alespoň formálně ze státu občanů žijících na Moravě, ve Slezsku a v Čechách
udělal český národní stát Čechů v Čechii a na věčné časy. Smutným symbolem tohoto
stavu je, že „nejvyšší kontrolor“ spravedlnosti u nás, Ústavní soud České republiky, sídlí
v budově Moravské zemské sněmovny a mlčí.
Až budou naplněny cíle Deklarace, až bude obnovena moravská zemská samospráva,
až skončí nekonečná řada nespravedlností českého státu vůči Moravské zemi, poté i my
Moravané budeme moci v přátelství a v jednom státě spolupracovat s našimi bratry Čechy. Do té doby nedáme pokoj!

Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané

Morava, Evropská unie a Evropa regionů
K napsání toho článku mě vyprovokovala protievropská vyjádření některých členů strany Moravané a jiných moravských spolků. Tato vyjádření zpochybňovala smysl členství
České republiky v Evropské unii, někdy požadovala dokonce vystoupení z Evropské unie
podle britského vzoru, často také vystoupení z NATO. Nezřídka se autoři podobných vyjádření netají svým obdivem k Rusku Vladimíra Putina a k Donaldu Trumpovi a neskrývají obavy z uprchlíků a muslimů, přičemž většinou nikdy živého uprchlíka nikdy neviděli
a žádného muslima blíže neznají.
Ale zpět k Evropské unii: Stejně jako jakákoliv jiná instituce, tak i Evropská unie má své
chyby, které je nutné řešit a které v tomto případě vyplývají zejména z toho, že evropští
politici i úředníci jsou generováni z úrovně národních států, a tudíž si na úroveň EU přinášejí také všechny nešvary, které bují na státní úrovni, jako je například byrokratizace
nebo i korupce. Tyto problémy ale nejsou o nic větší než na státní úrovni, spíše naopak.
V poslední době, zejména po brexitu, je navíc možné pozorovat vzrůst jistého napětí mezi
některými politiky a vrcholnými úředníky Evropské unie a představiteli národních států,
které jsou bohužel zatím stále základními stavebními kameny EU. V zájmu národních stá-
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tů je totiž nepředávat žádné další pravomoci na evropskou úroveň, zatímco zájem EU je
v tomto opačný.
Emancipované evropské regiony a strany a hnutí tyto regiony zastupující tak sdílejí
stejné zájmy, jako Evropská unie. Také regiony bojují s národními státy a jejich centry
v Londýně, Madridu, Paříži nebo Římě o převedení co největšího množství pravomocí
na regionální úroveň. V tomto by tedy regionům mohla Evropská unie výrazně pomoct.
Napřed by ovšem museli evropští úředníci pochopit, že budoucností Evropy není Evropa
do sebe zahleděných národních států, ale Evropa národů a regionů tak, jak ji prosazuje
Evropská svobodná aliance, strana Evropského parlamentu, které je členem i strana Moravané. A to se vzhledem k brexitu, při kterém na straně EU stojí „separatistické“ Skotsko,
zatímco centralistické londýnské úřady připravují opuštění EU a také vzhledem k pravděpodobnému brzkému vzniku nezávislého Katalánska, které se netají přáním být členem
EU, nemusí zdát zase až tak nereálné.
Nicméně co z toho vyplývá pro Moravu a stranu Moravané? Nemůžeme čekat, že bychom se někdy dočkali nějaké podpory z Prahy, stejně jako se třeba Skotská národní
strana nikdy nedočká podpory z Londýna nebo katalánské či baskické strany z Madridu. Naopak, představitelé pražského centralismu se nás v minulosti vždy snažili jen
zničit a do budoucna tomu nebude jinak. Avšak s představiteli Evropské unie sdílíme jisté
společné zájmy. Z Prahy jsme se nikdy nedočkali žádné podpory, naopak z evropských
peněz jsou prostřednictvím podpory Evropské svobodné aliance vydávány tyto noviny
a zejména díky evropským penězům mohla být v minulém roce uspořádána konference
věnovaná regionalistickým hnutím, kde mohli prezentovat své cíle i Moravané, o kterou
místní centralistická média tradičně neprojevila žádný zájem. Z tohoto důvodu je odpor
k Evropské unii ze strany některých moravských patriotů nelogický až nesmyslný, podobně jako třeba k možnému zavedení eura. Copak chceme na Moravě navždy platit českými
korunami? Proč bychom měli?
To, že se pochopení spíše dočkáme v Evropě za hranicemi České republiky než doma,
a zejména než v Praze, můžu ilustrovat na tragikomické situaci z jednoho z posledních
dílů pořadu Ano, šéfe, ve kterém pražský kuchař Zdeněk Polreich zavítal do Hodonína
do restaurace Westy, kde vařil tyrolský kuchař Ludwig. Zatímco Polreich divákům několikrát tvrdil, že Hodonín leží v Čechách, tak jej tyrolský kuchař neváhal německy opravit,
když o místních holkách mluvil jako o českých. „Snad myslíš moravské, ne?“ odvětil. „To
je snad, to samé, ne?“, odpověděl mu zcestovalý Pražák Polreich.
Zřejmě je to tím, že hrdý Tyrolák Ludwig měl pochopní pro zemský patriotismus, tedy pro něco, co je pro Polreicha úplně cizí.
Proto jako Moravané můžeme očekávat podporu z evropských
zemí, jako je Skotsko. Bavorsko, Katalánsko, Tyrolsko nebo Baskicko a nakonec také z Bruselu, z té některými z vás tak opovrhované Evropské unie. Z Prahy se ale podpory nikdy nedočkáme!

Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané
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Poslanci Evropského parlamentu za Evropskou svobodnou alianci se snaží zastávat
zájmy tradičních evropských regionů, a tedy i Moravy.
Foto: Evropská svobodná aliance.

Pražák zastáncem moravanství
Titulek tohoto článku bude mnohým z nás znít jako nějaké utopistické sci-ﬁ. Ne, žádné
sci-ﬁ, jen si připomínáme, že se dne 21. února 1820 narodil v Uherském Hradišti jeden
z významných moravských politiků a velký zastánce moravanství, JUDr. Alois Pražák. Narodil se rodině měšťana Augustina Pražáka. Studoval na gymnáziu v Kroměříži, ﬁlozoﬁi
v Brně a studia ukončil na právnické fakultě v Olomouci. Roku 1848 si pak v Brně zavedl
vlastní praxi.
V tomto revolučním roce 1848 se stal Alois Pražák, stejně jako jeho otec, poslancem
Moravského zemského sněmu. Zde vystupoval jako velký zastánce moravanství a byl
proti jednotícím českým snahám, jelikož nechtěl, aby byla pošlapávána starobylá práva
Markrabství moravského. Pražák se stal jedním z hlavních představitelů Moravského zemského sněmu a pod jeho vedením uskutečňovala Morava vlastní národní politiku, nezávislou na politice staročeské, reprezentované Františkem Ladislavem Riegrem. V letech
1848–1849 zasedal i v Ústavodárném sněmu celé habsburské říše, který se sešel v jeho
milované Kroměříži. V roce 1861 se stal Alois Pražák znovu poslancem Moravského zemského sněmu a Říšské rady.
Významný byl rok 1868, kdy byl jedním ze spoluautorů tzv. Moravské deklarace, v níž
neopomněl zdůraznit kontinuitu Markrabství moravského, které nechtěl nechat rozplynout
ani v Předlitavsku, ani ve státoprávním svazku zemí Koruny české. Poslanci Moravského
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zemského sněmu se, pod Pražákovým vedením, vyjádřili proti spojení s Čechami. Nebyli
hloupí, tušili správně skrytou hrozbu v takovém řešení. Dnes již bohužel víme, jak moc
oprávněné tyto jejich obavy byly.
Alois Pražák se také, kromě svých politických aktivit, významně zasloužil o výstavbu
Brna. Podílel se na budování Okružní třídy (dnes Husova) po zbourání městských hradeb.
Jeho zásluhou dnes stojí v Brně Besední dům a Moravská galerie, sídlící právě v Pražákově paláci. Palác patřil, až do jeho znárodnění, rodině Pražáků. Pražák byl také iniciátorem
stavby brněnské městské nemocnice U svaté Anny. Alois Pražák byl po dlouhou dobu
také členem známého čtenářsko-pěveckého spolku Rastislav. Stal se čestným občanem
Blanska, Brna, Pardubic a rodného Uherského Hradiště. Zemřel dne 30. ledna 1901 ve
Vídni.
Aloise Pražáka dnes vnímáme jako vůbec nejvýznamnějšího moravského politika devatenáctého století. Jeho konání v zájmu rodné země budiž nám všem velkým příkladem.
Snad nám jeho moravanství dodá potřebnou energií, abychom boj za tyto ideje a práva
nikdy nevzdávali. Budiž Alois Pražák vzorem všem moravským politikům, aby opravdu byli
moravskými a v zájmu Moravy i konali. Aby slepě nevěřili našeptávačům z pražských centrál a nevzdávali hold cizím modlám, aby za mrzký peníz nezapřeli svůj původ, svoji zemi.
Jaroslav Stohl
člen propagační komise strany Moravané

Alois Pražák (1820–1901), moravský vlastenec.
Zdroj: Wikipedie.
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Moravský národ v rozbouřené Evropě
Doba je neklidná, svět čelí nejednomu globálnímu problému (terorismus, náboženský
fundamentalismus, nelegální migrace, soupeření velmocí, krize evropské integrace, globální oteplování…) a nejeden obyvatel Moravy si určitě položí otázku, jestli má cenu vůbec
řešit něco tak nehmatatelného a neuchopitelného, jako je Moravský národ? Není lepší
soustředit se na důležitější společenské problémy než je národní otázka, není to věc minulosti, především devatenáctého století? Samozřejmě všechny uvedené příklady i mnohé
jiné věci jsou bezesporu důležité a zaslouží si naši pozornost, ale ať je naléhavost těchto
problémů sebevětší, nelze kvůli nim otázku naší vnitřní identity zcela ignorovat, jednak
bychom tím byli sami proti sobě a také proto, že s mnohými problémy naše identita úzce
souvisí. Sice žijeme v konzumní individualistické společnosti, kde se na nějaké vyšší hodnoty a sounáležitost s jinými lidmi moc nehraje, ale nakonec stejně i toho největšího individualistu vždy doženou problémy společnosti, ve které žije. Samotný občanský princip,
kdy mě s okolím spojují hlavně společné zákony, které jsme si vytvořili, je nedostatečný.
Pokud lidi nespojuje víc, než jen státní příslušnost a práva a povinnosti z ní plynoucí, společnost je nezdravá. Mezi lidmi by měly být užší vazby a zde nastupuje národní idea, vnitřní pocit že někam patřím, že společně sdílíme společnou kulturu, hodnoty, historickou
zkušenost, či území, národ je vlastně taková širší rodina. A právě jen pomocí spojení této
širší rodiny - národa, dokážeme společně čelit hrozbám, před kterými stojíme. Jedinec
nedokáže nic.
Český nebo moravský národ? Nepostačuje k naplnění všeho uvedeného se jen připojit
k myšlence jiného národa, např. k myšlence českého národa? Když nás bude víc, budeme
silnější. Nač tříštit síly, když je nás tak málo? Samozřejmě i k tomuto rozhodnutí má každý
obyvatel Moravy právo a nelze ho nikomu zakazovat. Ale nelze také pominout, že Morava
nikdy nebyla součástí Čech a na Moravě vždy existovala vlastní moravská identita. Tím, že
se budeme snažit patřit někam jinam, vlastně popíráme sami sebe. A co je nejdůležitější,
je pro nás vůbec výhodnější, vzdát se moravské identity ve prospěch jiné např. té české,
třeba na základě odvěké jazykové blízkosti? Co to Moravě a jejím obyvatelům přeneslo
a přináší? Musíme si položit otázku, je pro malé národy obecně lepší rozplynout se v
národech větších? Bylo by pro Skoty lepší stát se Angličany, či pro Katalánce Španěly,
pro Rakušany Němci atd.? I když se Evropa jako celek spojuje, nelze si nepovšimnout, že
všechny menší, v současnosti nestátní a mnohdy i odepisované národy, prochází emancipací. Lidé na základě dlouhodobé zkušeností dospěli k názoru, že právě tyto „malé“
národy dokáží lépe zajistit jejich potřeby. Proto by byla škoda podlehnout češství, vzdát
se svého národa i samotné Moravy, skončit v propadlišti dějin a být jen východní chudší
částí Česka a nedokvašenými špatně (směšně) mluvícími Čechy.
Martin Pekáček
člen programové komise strany Moravané
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