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Úvodník
Vážení členové a příznivci strany Moravané,
tento úvodník píšu na cestě z Budapešti, kde jsem se zúčastnil výroční konference německé společnosti Hugo Obermaiera, která se zabývá výzkumem starší doby kamenné.
Této konference se kromě mě zúčastnili ještě další čtyři badatelé, kteří se věnují výzkumu
moravského paleolitu, aby zde prezentovali výsledky své práce. Zajímavé je, že nejen oni,
ale i další zahraniční badatelé hovořili v souvislosti s moravským paleolitem o Moravě,
a ne o Čechách a dokonce ani o České republice. Zřejmě je to dáno i tím, že moravské
paleolitické lokality a nálezy jsou ve světě daleko známější než ty české, ale hlavně tím,
že území Moravy je na rozdíl od území dnešní České republiky přirozeným geograﬁckým
územím, tvořeným úvaly ohraničenými pohořími, a proto se zde již od nejstarších dob
vyvíjely speciﬁcké kultury, často odlišné od kultur v sousedních Čechách. Musím přiznat,
že mně to jako Moravanovi udělalo radost, o to větším zklamáním pro mě byl nápis na žlutém autobuse jedné známé brněnské ﬁrmy, na kterém se jeden z telefonních operátorů
chlubil tím, že nabízí výhodný tarif v Čechách a na Slovensku. Pochybuji, že by obyvatelé
Moravy a Slezska nebyli mezi zákazníky tohoto operátora. Spíš je to způsobeno tím, že
většině z nich nevadí, že byla jejich země vymazána z politické mapy Evropy, rozdělena
na několik nefunkčních krajů, které ani nerespektují hranice Moravy, a v poslední době je
dokonce ze všeobecného povědomí vytlačován i její název, který je nahrazován názvem
sousední země!
Jak je možné, že zatímco v zahraničí si jsou mnozí kolegové velmi dobře vědomi polohy
a bohaté historie naší země, tak například jednání se zástupci jiných stran většinou ztroskotává právě na tom, že tito zástupci, ač většinou také obyvatelé Moravy, nejsou ochotni
akceptovat náš program založený na požadavku obnovy protiprávně zrušené moravské
samosprávy?! Doma často nebývá nikdo prorokem, přesto si myslím, že je třeba vytrvat
v naší činnosti, nerezignovat na náš program a snažit se dále trpělivě vysvětlovat, o co
nám jde. Pokud bychom se totiž, například i za cenu zisku mandátu v některém z krajských zastupitelstev, zpronevěřili našemu programu, tak jaký by to mělo smysl? A mohli
bychom se potom na sebe s čistým svědomím podívat do zrcadla? Myslím, že ne. Vypadá
to tedy tak, že budeme muset zapomenout na domlouvání koalic s dalšími stranami, pro
které je Morava až na posledním místě před jejich koryty a peněženkami a že se budeme
muset spolehnout jen na svoje síly a trpělivě rozšiřovat členskou
i voličskou základnu. Spoléhám při tom na vás, na členy a příznivce strany Moravané.

Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané
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Autobus s reklamou O2 na volání v Čechách a na Slovensku.
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Je čas na Moravu!
Milé Moravanky, milí Moravané, vážení přátelé,
tato slova uvádějící další číslo Moravských novin, newsletteru strany Moravané, píšu
ve velké konferenční místnosti hotelu Campo dell Oro v Ajacciu na Korsice. Okolo mě
sedí desítky lidí z nejrůznějších zemí, osobnosti mluvící nespočtem jazyků, europoslanci, členové státních či regionálních parlamentů, ministři vlád států či samospráv. Co nás
všechny spojuje? Jsme přáteli, členy malých i velikých regionalistických politických stran
Evropské svobodné aliance (EFA), pracujeme pro záchranu našich kulturních identit, jazyků a obnovu či rozšíření politické autonomie či dokonce nezávislosti našich zemí. Je
neuvěřitelné, jak jsou naše problémy i touhy stejné, ať už jsme z Galicie, Korsiky, Faerských ostrovů, Slezska či Moravy. Je neuvěřitelně povzbuzující sdílet své radosti i strasti
s lidmi, kteří zasvětili svůj život péči o svoji zemi, pozitivní práci pro své krajany. Na mnoho
věcí můžeme mít odlišné názory, naše politická orientace je v mnoha tématech značně
rozdílná, všichni jsme však jednotní v tom, že naše země a jejich obyvatelé mají právo
na sebeurčení v rámci jednotné a zároveň rozmanité Evropy regionů, která je tolik trnem
v oku některým centralistickým politikům tzv. národních států současnosti. Nepodléháme
populistické hysterii dneška, dále směřujeme k našim cílům se zřetelem na získání ztracených zemských práv. Pomalu končí Valné shromáždění EFA 2016, o němž se více dozvíte
uvnitř tohoto čísla a jehož atmosféru a podněty se vám pokusím přivézt na náš sněm
do Bošovic. Začíná nám těžká práce, na jejímž konci musí za půl roku být co nejlepší
výsledek v krajských volbách, k němuž jsme povinni přispět všichni bez rozdílu. Vrcholem
kampaně, v níž budeme lepit plakáty, rozdávat letáky a oslovovat lidi na náměstích, bude
brněnská konference, na níž i vy budete hostit naše evropské přátele, kteří nám pomohou vrátit téma moravské samosprávy do veřejné diskuze. I když nás někdy dělí rozdílné
názory na mnoho závažných témat, každý jsme pevně přesvědčeni o té své pravdě, o níž
tak neradi pochybujeme a nechápeme, že někdo uvažuje právě opačně, respektujme se
navzájem a soustřeďme se na to, že nás spojuje moravanství, touha po obnově naší země,
kterou všichni tak upřímně milujeme. Korsičané to dokázali – po desítkách let úsilí si sami
vládnou na svém ostrově, přátelé z naší partnerské strany, s nimiž jsem v minulých letech
mnohokrát neformálně debatoval o naší budoucnosti, jsou naráz ministry, poslanci, váženými osobnostmi, které musí brát vážně pařížský centralistický aparát. I my to dokážeme
– nepomohou nám pohledem zvenčí tak směšné a nekonečné
nářky a stížnosti, pomluvy, pocity ukřivděnosti a marnosti, ale
poctivá a i navenek viditelná pozitivní práce ne pro exhibici našich eg, ale pro společnou věc, samosprávnou Moravu. Neexistuje žádná rychlá zkratka, nesvezeme se k moci s někým, komu
o Moravu nejde, kdo ji nemá v srdci. Sami hledejme pozitivní témata, prezentujme je veřejně, pomáhejme lidem v našich obcích.
Zapomeňte na slova „nemám čas, nemám peníze, neumím, nemohu“. Musíme najít čas, peníze, naučit se, co neumíme, přinést
oběti pro naši věc, abychom si Moravu zasloužili.
Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané
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Moravané startují kampaň do krajských a senátních voleb
Politická strana Moravané oznámila, že bude ve volbách do krajských zastupitelstev kandidovat ve všech sedmi krajích ležících zcela či zčásti na území Moravy, a to pravděpodobně samostatně s výjimkou Olomouckého kraje, kde jedná o koalici s hnutím Nezávislí.
Strana ukončila vyjednávání s hnutím Starostové a nezávislí, které po původní závazné
nabídce koaliční spolupráce tuto svoji nabídku vzalo zpět, přitom stále nabízí kandidátům
strany Moravané významné pozice na své kandidátce. Z důvodu ztráty důvěry se předsednictvo strany Moravané rozhodlo v jednáních s hnutím STAN nepokračovat.
Lídrem kandidátky Moravanů v Jihomoravském kraji bude Ondřej Hýsek, předseda
strany, zastupitel Brna – Králova pole a zástupce ředitele brněnského gymnázia. Kandidátky v ostatních krajích se postupně dotvářejí. Kampaň bude originální a levná s náklady
cca 200.000,- Kč. Tematicky se zaměří na praktické dopady nefunkčnosti krajů v podobě nezvládnutého územního rozvoje, dopravní situace, problematického stavu školství,
bezpečnostních rizik, památkové péče apod. Zároveň oživí veřejnou diskuzi o racionalizaci správy a samosprávy a sloučení problematických nefunkčních krajů do historicky
osvědčených zemí. Z dalších témat bude v kampani upozorněno na časté nesprávné
označování České republiky jako Čechy v některých médiích a také na neutěšenou situaci v Moravském zemském muzeu, kde budou Moravané požadovat okamžité odvolání
nekompetentního ředitele Martina Reissnera. Kromě toho budeme i nadále požadovat
návrat Muchovy Slovanské epopeje do Moravského Krumlova.
V senátních volbách jsou nejdále jednání s ODS o společném kandidátovi v některém
z brněnských volebních obvodů – kandidaturu potvrdil univerzitní pedagog doc. Jiří Pernes, člen strany Moravané a bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.
Zástupci strany Moravané se v minulém týdnu zúčastnili Generálního sněmu Evropské
svobodné aliance (strany Evropského parlamentu) na Korsice, kde zdůraznili nespravedlivé postavení Moravy a Moravanů v rámci České republiky. 30. září 2016 se pak v Brně
uskuteční konference na téma Sebeurčení evropských regionů a nestátních národů,
na níž vystoupí europoslanci a další představitelé spřízněných zemí a regionů např. ze
Skotska, Katalánska či Slezska.
Oﬁciální tisková zpráva strany Moravané
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Jednání se STAN ukončena ve zlém
Vážení čtenáři Moravských novin,
jak jste byli již dříve informováni, předsednictvo strany Moravané donedávna jednalo s jihomoravskými zástupci i s celostátním vedením hnutí Starostové a nezávislí o vytvoření koaliční kandidátky ve volbách do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Tato jednání
se táhla již od loňského května. Zpočátku se totiž počítalo ještě také se spoluprácí se
Stranou zelených, která ale na podzim z jednání odstoupila a byla nahrazena hnutím
Starostové a osobnosti pro Jižní Moravu, sestaveným panem Kryčerem pouze za účelem
letošních krajských voleb. Jednání se dlouho vlekla zejména díky váhavému postupu zástupců STAN, kteří, jak se ukázalo, mají v rámci tohoto hnutí pouze zdánlivou autonomii,
ve skutečnosti ale vše zásadní rozhoduje celostátní vedení hnutí. Po schválení předsedy
STAN P. Gazdíka se v lednu tohoto roku dostavil předseda jihomoravské krajské organizace R. Pavlíček na zemský sněm strany Moravané v Prostějově, kde závazně nabídl
delegátům sněmu koaliční spolupráci za předem dohodnutých podmínek. Delegáti tuto
nabídku přijali a koaliční dohoda byla po dohodě s panem Pavlíčkem i medializována.
Nic tedy nebránilo přípravě předvolební kampaně této koalice, která měla mít název
Starostové pro Moravu. Předseda a místopředseda strany Moravané byli pozvání do Nového zemského domu v Brně za účelem setkání kandidátů se zástupcem marketingové
společnosti, která měla kampaň připravovat. Schůzky se měl zúčastnit také hnutím STAN
nominovaný lídr této koaliční kandidátky, pan Maleček, který je starostou městské části
Brno-sever a který ani není členem hnutí STAN. Schůzka probíhala v celkem konstruktivním duchu, o to větší překvapení bylo vyjádření pana Malečka na závěr schůzky, který projevil značný údiv nad tím, že se nejedná o kandidátku hnutí STAN, jak mu bylo prý panem
Pavlíčkem sděleno, ale že se jedná o koaliční kandidátku za účasti Moravanů. O straně
Moravané se následně vyjádřil jako o politickém folkloru s tím, že rozhodně nebude v čele
kandidátky s účastí Moravanů!
Po této schůzce proběhly ještě na sekretariátu Moravanů další dvě schůzky v podobném složení a ve stejném duchu, na kterých bylo vedení strany Moravané zástupci hnutí
STAN nabídnuto, aby vyměnili koaliční spolupráci a pomoravský program, se kterým se
pan Maleček neztotožňuje, za místo v popředí kandidátky STAN pro předsedu Moravanů
O. Hýska, který s touto nabídkou pochopitelně nemohl souhlasit. Na závěr druhé z těchto
schůzek vzal tedy R. Pavlíček své čestné slovo zpět a závaznou nabídku koaliční spolupráce pod tlakem protimoravského pana starosty Malečka zrušil. Už to by stačilo k tomu,
že by bylo možné označit chování pana Pavlíčka za podraz, nicméně to pokračovalo tím,
že zástupci STAN ještě ten stejný den obvolali kandidáty nominované do plánované koalice stranou Moravané s tím, že se je snažili přesvědčit o kandidatuře na jejich kandidátce.
To je již možné nazvat nehorázností!
Z těchto důvodů se vedení strany Moravané rozhodlo svolat tiskovou konferenci,
na které seznámilo zástupce tisku s rozhodnutím kandidovat ve volbách do zastupitelstva
Jihomoravského kraje samostatně a také s důvody, které vedly k ukončení vyjednávání
o koaliční spolupráci s hnutím STAN. Prosím proto touto cestou čtenáře o sdělení výše
zmíněných skutečností všem svým známým, zejména potencionálním příznivcům hnutí
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STAN. Myslím, že vedení hnutí STAN není možno po této skutečnosti věřit. Už to by stačilo
k tomu, aby nebylo možné kandidátku STAN v jakýchkoliv volbách volit. Moravské patrioty
musí ale kromě toho od případné podpory této kandidátky odradit protimoravský postoj
a výroky lídra pana Malečka. Zdá se, že jedinou kandidátkou s moravských programem
bude i v nadcházejících krajských volbách kandidátka strany Moravané.

Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané

Zprávy z propagační komise
Propagační komise předsednictva strany Moravané byla v uplynulých měsících značně
omezena prodlužujícím se jednáním o volebních koalicích pro volby do zastupitelstev
jednotlivých krajů. Nebylo tedy možné přistoupit k přípravě volební kampaně, protože
nebylo ani jasné, pod jakým názvem budeme kandidovat. Jako předseda komise jsem se
zúčastnil setkání k přípravě volební kampaně v Jihomoravském kraji, které svolalo krajské
vedení hnutí STAN a které skončilo ﬁaskem, jak je popsáno v předchozím článku.
Propagace strany Moravané se tedy omezila na informování našich příznivců na webu
a faceboku strany (zde máme již asi 2700 příznivců), jakož i na spřátelené facebookové
stránce Naša Morava. Kromě toho pokračovala také distribuce letáku o naší straně a příprava Moravských novin s ﬁnanční podporou Evropské svobodné aliance.
Předvídavým krokem byla potom registrace webu i facebookové stránky s názvem Starostové pro Jižní Moravu, a facebookové stránky Starostové pro Moravu, kde plánujeme
informovat o okolnostech ukončení jednání o koaliční spolupráci s hnutím STAN. V nadcházející předvolební kampani budeme určitě potřebovat Vaši pomoc.

Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané
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Moravská politika dnes a zítra
Strana Moravané stojí a padá s tématem obnovy Moravy a částečně i s tématem ochrany
práv moravského národa. Na jednu stranu je to nezpochybnitelná výhoda, i v dobách nejtěžších nám to umožnilo přežít, nikdy se neuvažovalo, že by strana Moravané či její předchůdkyně měly úplně zaniknout, na rozdíl třeba od jiných druhdy parlamentních stran
jako OH, ODA, US-DEU, LSU, SPR- RSČ… současníkovi tyto zkratky možná ani už nic neřeknou, Moravané jsou však stále tady. Moravané jsou zkrátka jiní, než členové ostatních
politických stran a hnutí, kde pokud strana ztratí svůj politický vliv, její činnost postupně
zanikne a členská základna se rozpadne. Lidé do těch stran vstoupili především z touhy
po sebeprosazení a ve straně bez vlivu pro ně nemá smysl přetrvávat. Nám nejde o moc
a vliv ,nám jde o náš domov, o naši Moravu, čtyřmilionová země s tisíciletou tradicí si
zaslouží svoji politickou reprezentaci, která bude usilovat o samosprávné rozhodování
ve svých záležitostech.
Co je ale na jednu stranu výhodou, to je stranu druhou hendikepem. Moravané vypadají jako strana jednoho tématu. Navíc tématu, které dnes není považováno za hlavní společenský problém, ale jen okrajovou záležitost. Bohužel takto to vnímají i obyvatelé Moravy
a „moravská karta“ není volební téma. Moravané se mohou snažit sebevíc, ale lid na slova
o obnově zemského zřízení neslyší, ba ho to přímo nezajímá, řeší svoje každodenní starosti a na pragocentrismus si občané za posledních desetiletí zvykli, většina ani nezažila
nic jiného a ani jim nepřijde, že část jejich problémů je dána právě centralismem tohoto
státu, o kterém se nijak zvlášť nemluví. Navíc máme přece kraje a takže samospráva tu
je, ale stejně se nic nezměnilo, jen přibyl další zbytečný úřad (úřady). Do roku 2000 kraje
vůbec neexistovaly a nikomu nechyběly. Jestli kraje budou či nebudou je jak z hlediska
občanů jedno, jediný rozdíl jsou ty miliardy z našich daní, které spolykají. Tak to vnímá
běžný občan, který jinak politiku nijak zvlášť neřeší. Obnovu Moravy pak vnímá jen jako
další zbytečný úřad, který stejně jeho život k lepšímu nezmění.
A v této situaci stojíme opět před krajskými volbami. Záměrně říkám opět, protože to
není nová situace, ale situace stará jako kraje samy. Co v nich my Moravané můžeme
občanům nabídnout? Doposud jsme sázeli na naše osvědčené téma, obnova Moravy
a zemského zřízení či alespoň sloučení moravských krajů. Vždyť přece současné kraje,
další pražská křivárna na Moravě, jen samosprávu předstírají a ve skutečnosti jen centralismus ještě zesílily, protože nemají vůbec žádné kompetence a především dostatečné
ﬁnance na to, dělat jakoukoliv vlastní politiku, nezávislou na Praze. Je to jen 13 pražských
apendixů, které jen čekají, co přijde z Prahy. Navíc ani nerespektují historickou hranici
Moravy, což přece musí voliče rozhněvat stejně jako nás a přimět je, aby nás podpořili. Ale
volby stejně nakonec skončí nezdarem, voliče to nezajímá. Přesto se vlivem personálních
změn ve vedení strany k tomuto osvědčenému folklóru vracíme, každé nové vedení má
zkrátka pocit, že jeho předchůdci to dělali špatně a že oni sice budou dělat to samé, ale
jinak a lépe a výsledek se dostaví. Bez ohledu na aktuální politickou situaci Moravané
dělají pořád tu samou chybu, zkouší cestu, která nikam nevede.
A je vůbec nějaká alternativa, máme vůbec nějakou šanci? Samozřejmě, že je, chce se
to jen nebát nového, nevyzkoušeného a především jiného.
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Prakticky každé volby již probíhá tradice námluv s jinými politickými stranami o spolupráci či volební koalici. A prakticky vždy skončí nezdarem. Za ty roky už si tak trochu
říkám, jestli to není ztráta času. Plejáda potencionálních partnerů, kteří o nás stojí, nebo
o které stojíme my, je za ty roky hodně široká, prakticky napříč politickým spektrem od republikánů, přes Paroubka až k Unii svobody. Hlavně u těch stran, co byly v parlamentu, či
dokonce ve vládě a na Moravu si ani nevzpomněly, je až úsměvné to, že když jsou na dně,
Moravané jim jsou dobří.
A jak ukazuje další zkušenost s Gazdíkovými Starosty, stejně je to předem ztracené.
Všechny strany mainstreamu jsou plné uvědomělých občanů, pro které je základním politickou jednotkou „jedno Česko“. My Moravané s naší Moravou do této skupiny nepatříme
a jsme natolik odlišní od stran, které se tak či onak podílejí či chtějí podílet na řízení tohoto
státu, že se vždy v každé straně nakonec najde nějaký uvědomělý Čech, který si při svém
duševním rozhledu nedokáže představit jakékoliv jiné uspořádání než to dnešní, tedy unitární ČR, na Moravany ukáže varovným prstem jako na nebezpečné rozvraceče a spolupráce skončí ještě dřív, než začala. Přece někdo nebude pro nějakou Moravu riskovat, že
by náhodou ztratil své politické pozice. Takže tudy také cesta nevede.
Ale kudy tedy cesta vede? Jak již bylo řečeno, chce to začít dělat politiku jinak, oprostit
se od klasický vizí a metod. Nedisponujeme sice miliony na volební kampaně a zaplacení
předvolebních průzkumů, ani nevlastníme média, ani nemáme osobnosti s neomezeným
přístupem do médií. Přesto existují metody, jak uspět. Politika dnes není o programech,
ty nikdo nečte a nikoho nezajímají, politika byla degradována jen na zkratky, krátká, jednoduchá a snadno zapamatovatelná hesla a slogany, typu „Bude líp!“, „Umíme dát lidem
práci!“, „Posvítíme si na euronesmysly!“, „Nechceme euro!“, „ Stop migrantům!“ atd. Ta
sama o sobě řeknou vše, bez potřeby dalšího vysvětlování a zjišťování, jestli je to dobré
či špatné, přínosné či nepřínosné. Toto heslo samo o sobě dokáže přesvědčit. Moravané
zkrátka musí začít hledat nová témata, na které budou lidé slyšet, ne Morava a Slezsko,
ne zemské zřízení, ne moravský národ. Toto téma dokázat následně uchopit a dostat
k občanům tak, aby o něm věděli. Což lze v našich podmínkách jedině uvedením přímo
na hlasovacím lístku v kolonce název strany respektive koalice. A volební matematika je
v krajských volbách jednoduchá, 98 lidí ze 100 může toto heslo nezaujmout či klidně naštvat, ale ti další zbylí dva lidé z každé stovky, které to osloví a dají kvůli tomu Moravanům
hlas, pak při volební účasti 1/3 občanů udělají volební výsledek 6 %. To už je volební
úspěch, už budeme mít politické zastoupení, pak můžeme začít
znovu mluvit o Moravě a někdo nás bude i poslouchat. Ještě není
pozdě! Využijeme tuto šanci, nebo pojedeme ve vyjetých kolejích
nezdaru a neúspěchu?

Martin Pekáček
předseda oblastní organizace Haná
10

Evropské strany na Korsice podpořily Moravu, která má
rovněž právo na svoje sebeurčení v Evropě
V následujících řádcích se pokusím shrnout to podstatné, co se odehrálo na Valném shromáždění Evropské svobodné aliance (EFA) v korsickém Ajacciu, které se konalo 31. 3.
– 3. 4. 2016 a jehož delegátem jsem měl tu čest být za naši stranu Moravané. Evropská
svobodná aliance je evropskou politickou stranou vytvořenou v roce 1981 a sdružuje přibližně padesát stran usilujících o sebeurčení evropských zemí, regionů a národů. Je přítomna v osmnácti členských státech Evropské unie.
Hostitelem setkání byla Korsická národní strana (PNC), zakládající člen EFA, která
v loňském roce zvítězila v korsických volbách – v koalici usilují o oﬁciální status pro korsický jazyk a uznání svojí jedinečné identity, o právo na mír, na sebeurčení, o právo sami
si rozhodnout o budoucnosti svého ostrova; Korsika však nadále naráží na francouzskou
státní ignoranci, na pařížský centralismus.
Valné shromáždění EFA hodnotilo postupující proces sebeurčení a obrany kultur a národů v Evropské unii v kontextu vzrůstajících protievropských nálad. Evropské instituce
čelí ohrožení Eura, Grexitu, Brexitu, Czexitu…, konci Schengenu. EU nezvládá probíhající
humanitární krizi tisíců lidí utíkajících před válkou ze zničené Sýrie. Jedná se o politické, humanitární a sociální selhání EU, což způsobilo, že se začala objevovat prohlášení
o možném konci EU jako takové. Při vzpomínce na oběti obou světových válek prosazuje
EFA silnou Evropu, ale jinou Evropu – Evropu regionů.
Historický proces vzniku samostatného státu se v současnosti odehrává v Katalánsku, které se stane dalším členem Evropské unie. Naše čtyři členské strany ve Spojeném
království vedou kampaň za setrvání Velké Británie v EU spolu se zdůrazněním vlastní
identity, podporují širší evropskou spolupráci a integraci a její přínos demokracii a transparentnosti. EFA podpořila Náhorní Karabach, který čelí bezprecedentnímu útoku ze strany Ázerbájdžánu.

Předseda strany Moravané,
Ondřej Hýsek, na Valném
shromáždění Evropské svobodné aliance na Korsice
v hovoru s dalšími delegáty.
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Předseda strany Moravané, Ondřej Hýsek, naslouchá projevu na Valném shromáždění
Evropské svobodné aliance na Korsice.
Evropská svobodná aliance oﬁciálně protestuje proti centralismu v České republice.
Právo na sebeurčení je univerzální, všechny kultury, identity, jazyky a mírumilovné demokratické ambice musí být respektovány. EFA podporuje stranu Moravané v důležitých regionálních volbách v říjnu 2016 – nové vedení EFA se setká na konci září 2016 v moravské
metropoli Brně, kde se uskuteční mezinárodní konference o sebeurčení.
Strana Moravané podpořila Natalii Pińkovskou z Hnutí slezské autonomie jako zástupkyni střední Evropy ve vedení EFA – Slezané budou rovněž hostit Valné shromáždění EFA
v roce 2017. Moravané podporují členství spolku Moravská mládež v Mladé Evropské svobodné alianci (EFAy). Přivítali jsme nové členy EFA z Yorkshiru
a Sedmihradska i čekatele na členství z Kašub a Vojvodiny. Aragonci a Moravané společně prosadili schválení deklarace týkající
se plné implementace článku 174 Lisabonské smlouvy, jelikož
některé centralizované členské státy EU ignorují své znevýhodněné regiony. Další prohlášení a deklarace byly přijaty ohledně
situace v Baskicku, Palestině, Západní Sahaře, posílení práv
menšin v Evropě, zrušení hraničních kontrol uvnitř EU, celoevropského řešení uprchlické krize, dvojího občanství, menšinových
jazyků, krize v Turecku ad.
Ondřej Hýsek
předseda strany a zahraniční komise
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K parlamentním volbám na Slovensku
Bratislava už dávno není městem mezi Vídní a Budapeští. Stala se klonem normalizační
a polistopadové Prahy, ve které vidí svůj vzor. Přitom mnohé jevy, které se v České republice různým způsobem maskují, jsou na východ od řeky Moravy naopak s novozbohatlickým nevkusem vystaveny na odiv. Proto nám Slovensko může posloužit jako zrcadlo,
ve kterém zřetelně spatříme věci, jež jsou u nás spíše skryty.
Tak jako Česká republika, je i Slovensko extrémně centralistickým státem, kde hlavní
město patří mezi nejbohatší místa v Evropě, zatímco ostatní regiony jsou v hlubokém podprůměru. Nic na tom nemění skutečnost, že mnozí špičkoví slovenští politikové pocházejí
z „Východu“. Jde jim o kariéru v „Blavě“ a tak pro svůj diskriminovaný region nic neudělají,
naopak jen potvrzují stávající poměry. Což silně připomíná mnohé vrcholné české politiky
původem z Moravy a Slezska.
Není tajemstvím, že Vladimír Mečiar považoval za svou inspiraci Václava Klause a podle toho budoval slovenský stát. Výsledkem je naprosté odtržení politiků od společnosti,
kdy parlamentní strany jako OLaNO mají 4 členy a kdy už ani nepředstírají nějakou ideovou náplň. O tom, jaký „program“ před volbami předložil vítězný SMER, se může přesvědčit každý (http://strana-smer.sk/priority-programu-strany-smer-sd-pre-roky-2016-2020-0).
V parlamentních volbách tak rozhodoval pouze marketing a image, nikoli nabízená
řešení. Není proto divu, že se manipuluje s veřejností. Ukázalo se, že agentury provádějící
„výzkumy veřejného mínění“ jsou ochotny jejich výsledky upravit podle toho, kolik zainteresovaná strana zaplatí. Za 1 % údajné voličské podpory a jeden výzkum se platí 50 tisíc
euro. Vzhledem k tomu, že o něčem podobném se v souvislosti Bursíkovým nástupem
ve Straně zelených hovořilo i u nás a že s podobnou nabídkou se setkali i Moravané,
můžeme si udělat obrázek o tom, jak velké ﬁnanční prostředky jsou nutné pro to, aby se
o nějaké politické straně vůbec „začalo mluvit“.
Dále se ukázalo, že si politické strany mohou v médiích koupit prostor ve zpravodajství,
který není vydáván za politickou inzerci, nýbrž za „objektivní“ zprávy. Občan si tak myslí,
že sleduje zprávy, ale ve skutečnosti je zpracováván skrytou propagandou.
Pokud má na Slovensku občanská společnosti mizivý vliv na parlamentní strany, o to
větší roli hrají lidé v pozadí, tedy oligarchové, protože to oni stranám poskytují v rámci
tohoto systému tolik nezbytné peníze. Jsou to lidé úzce spjatí s komunistickým režimem,
kteří se za Mečiarových vlád dostali k obrovským majetkům. Po svržení Vladimíra Mečiara
se nová Dzurindova garnitura s těmito oligarchy velmi rychle dohodla, asi ve stejném duchu, v jakém Miloš Zeman a ČSSD po roce 1996 zaprodali své předchozí sliby za vidinu
moci a spolupráce s ODS. Za vlády SMERu pak tito lidé Slovensko doslova ovládli.
Vezměme si třeba jen ﬁnanční skupinu Penta. Ano, to je ta Penta, jejíž majitel trávil
dovolenou s představiteli ODS, ta Penta, která má své lidi v Agrofertu. Založili ji spolužáci
z elitní bolševické školy MGIMO v Moskvě, kam se dostali jen lidé prověření komunistickou stranou i StB. Proto by nemělo být překvapením, že Penta zaměstnala předlistopadového velitele StB generála Aloise Lorence. Tato skupina je mimo jiné majitelem dvou
bank, dvaceti nemocnic a čtyř z osmi tištěných deníků na Slovensku. Sponzoruje „pravici“
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i „levici“ a Eduard Maták, jeden z jejích majitelů, přiznal, že návrhy zákonů se na Slovensku píší Pentě na míru.
Takovýmto způsobem se vládne na Slovensku. Myslíte si, že u nás je to jiné?
Marek Pavka, politolog a člen programové komise

Čínská promarněná šance
Českou republiku navštívil čínský prezident, údajně třetí nejmocnější muž této planety.
Měl to být nový začátek vzájemných vztahů a strategického partnerství. Nejednoho člověka asi napadlo, proč ne, Čína se zdá být fajn, vzájemné vztahy nenarušují historické
křivdy, Čína si ani nehraje na světového policajta jako USA, které už rozbily svými zásahy
nejednu nepohodlnou zemi, Čína je největší světová ekonomika, zahraniční investice se
k podpoře domácí ekonomiky vždycky hodí a na rozdíl od arabských šejků,většina Číňanů nejsou muslimové. S ohledem na v problémech se topící Evropu se hledání nových
partnerů a příležitostí jeví jako logické, zkrátka vše hrálo Číně do karet.
Ale jak velké byly počáteční naděje, tak velké bylo následné zklamání. Výzdoba ulic
čínskými vlajkami po vzoru někdejšího komunistického 1. máje, ani tak nevadila, přijel
důležitý státník a když si v Číně na podobné formality potrpí, proč ne. Co však bylo zcela
nepřípustné, bylo chování stovek organizovaných Číňanů na podporu svého prezidenta.
Cizinec by se měl v prvé řadě chovat jako host, slušně a s respektem k domácímu obyvatelstvu, protože napadání a zastrašování protestujících občanů, nesouhlasících s politikou
Čínské lidové republiky, je zkrátka na červenou kartu.
Číňané ukázali, že mají organizační talent a jejich ambasáda a pravděpodobně i tajné
služby dokáží i na druhém konci planety pomocí stovek „dobrovolníků“ přehlušit jakýkoliv
protest. Ale toto pouliční vítězství Číně určitě v očích veřejnosti nepomůže. Nejeden pozorovatel si asi řekne, když zde Číňané toto předvedli jen při pouhé návštěvě jejich prezidenta, jak by to tu asi vypadalo, kdyby čínský vliv na Českou republiku vzrostl, není čínská
politika a rozšiřování sféru vlivu až příliš agresivní? Je v našem zájmu, aby zde například
vznikla početná čínská komunita, která pak v bude v duchu čínské tradice poslouchat rozkazy vyvolávat nepokoje při jakémkoliv sebemenším střetu zájmů
naší země a ČLR?

Martin Pekáček
předseda oblastní organizace Haná
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Omluva volovi
To je ale vůl, ulevil jsem si u televize po výroku řídícího znalostní soutěže, když po odpovědi soutěžícího „upřesnil“, že Jaroměřice nad Rokytnou leží v Čechách, ale na Moravu to
odtud není daleko. A ten člověk to myslel smrtelně vážně. Scénář je scénář. Jenže tento
příklad není vůbec ojedinělý, neboť zejména poslední dobou, a to jako na objednávku, se
podobné voloviny, blbosti a pitomosti k uším i očím nejenom televizních diváků z Čech,
Moravy i Slezska doslova sypou. Takovou perlou blbosti může být i otázka, kteréže jihočeské město leží na Moravské Dyji. A potom reagujte jinak než já. Chudák vůl! Vždyť
on, kastrací zklidněný samec tura domácího, není schopen vymýšlet podobné hovadiny
a voloviny a rozpárání tohoto státu do nesmyslných čtrnácti krajů už vůbec nemohlo být
jeho dílem. Ostatně vola z toho nešťastného zvířete, které si lidé tak často s neúctou berou do úst, udělal tvor dvounohý, vybavený mozkem. Ovšem i politici na různých úrovních
svého působení jsou vybaveni mozkem, a zřejmě právě proto se u nich po určité době
praxe navíc vyvine zažívací ústrojí skotu domácího, neboť na to, co provádí a vyvádí, je
třeba hodně silného žaludku. Ten složený žaludek s bachorem, čepcem, knihou a slezem
jim prý naprosto vyhovuje. Výsledek je zaručený, jen nerozšlápnout a moc nečuchat. Tady
bych sice viděl spojitost mnohých politicky činných lidí se jmenovaným přežvýkavcem, ale
jen tuto jedinou, protože tur domácí neslibuje, nežvaní, nepodvádí, nelže, ani se nesnaží
dělat voly z ostatních v širokém okolí. To pouze protřelý lidský dareba s hovězím žaludkem
dokáže lidem na moravském Dačicku, kteří v roce 1968 a následně po pádu komunistického režimu jasně prokázali nechuť být součástí Jihočeského kraje, vnutit právě tento
kraj, z města a jeho okolí udělat ztracenou vartu a tvářit se, že je to tak v pořádku. Vůl
z tohoto srovnávání opět vychází s čistým štítem.
A proto, až zase jednou budu slyšet a nebo číst, že Dačice se nacházejí na samé hranici Čech a Moravy, případně, že Slavonice jsou naplněny jihočeskými pamětihodnostmi,
nebudu autory těchto volovin nazývat voly. Vůl, ten kastrovaný samec tura domácího,
za to opravdu nemůže. Vůl voloviny nedělá. A já se mu za svůj úlet omlouvám.
Vám, milí přátelé, jenom připomínám, že se blíží přehlídka a rej různobarevných darebů se žaludkem skotu domácího. Dávejte si na ně pozor, zůstává po nich jediné, výše
pojmenované...
Jiří Albrecht, předseda MO Dačice

Coudenhove-Kalergiho (Pan)Evropa
V únorovém (2016) čísle Hlasu Moravy jsme měli možnost dozvědět se o existenci významné osobnosti Richarda Nikolause von Coudenhove-Kalergiho (1894–1972) a jeho
ústředního díla Panevropa, které ideově vedlo k pozdějšímu sjednocování Evropy. Jelikož
považuji interpretaci pisatele článku za mylnou, nabízím svůj pohled na věc. Dodávám, že
jedna z větví starobylého brabantského rodu Coudenhove žila i na Moravě. Doporučuji
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také seznámit se s celým dílem (česky 1926), nikoliv s nešťastně krácenou verzí Panevropy (česky 1993).
Richardovým otcem byl vídeňský rodák hrabě Heinrich Coudenhove-Kalergi, doktor
práv a ﬁlosoﬁe, majitel panství Poběžovice (německy Ronsperg) v jižních Čechách, kde
Richard vyrostl. Obyvatelé tam mluvili německy, žila zde v klidu smíšená komunita německého, českého i židovského původu, nezabývali se příliš nacionalismem a antisemitismem. I Coudenhove-Kalergi si všiml, že vůdci protičeského hnutí v Poběžovicích se
jmenovali Dworacek a Mrkwicka, zatímco Češi na zámku se jmenovali Bodenstein a Emminger.
Richardovou matkou byla Mitsuko Aoyama z Tokia, která Heinricha ošetřovala po pádu
z koně; hrabě se s ní oženil proti vůli svého otce. Roku 1895 byla Mitsuko, která byla tradičně vychována ke zdvořilosti a respektu, pokřtěna katolickým arcibiskupem v katedrále
v Tokiu a přijala jméno Marie Thekla. Následně ji pozvala japonská císařovna na audienci.
Narodilo se jim celkem sedm dětí; jejich vnučka Barbara Coudenhove byla jako rakouská
novinářka po roce 1968 z Československa vykázána komunistickými úřady, roku 1989
byla vyhlášena ženou roku za reportáže o revolučních událostech v Československu.
Richard studoval v jižním Tyrolsku na augustiniánském gymnáziu, pak vstoupil do Tereziánské akademie ve Vídni, ve volném čase se věnoval ﬁlosoﬁi, kterou poté (spolu s moderními dějinami) studoval na vídeňské univerzitě. V disertaci se věnoval tématu objektivity jako základního principu morálky a byl promován doktorem ﬁlosoﬁe.
Richard považoval za absurdní rozhodovat se, zda má být po roce 1918 občanem malé
rakouské republiky, kde žil, nebo německého spolkového státu, ke kterému se Rakousko chtělo připojit, či občanem Československa, jehož státní občanství získal, protože se
na jeho území nacházely rodové Poběžovice. Byl kritizován z pozic stalinského bolševismu i radikálními ultrapravicovými nacionalisty a antisemity, kteří obdivovali Hitlera a Mussoliniho a jeho Panevropské hnutí nesmyslně podezírali z touhy po světovládě. Po anšlusu Rakouska Hitlerem byl donucen utéct do Švýcarska, Velká Británie mu odmítla udělit
vízum a azyl získal až v USA, kde prožil druhou světovou válku jako profesor historie
v New Yorku. Po válce se vrátil do Evropy.
Poprvé se o Panevropě Coudenhove-Kalergi zmiňuje v článku Češi a Němci (1921) –
klade důraz na toleranci mezi Čechy a Němci a uvádí nutnost tolerantního soužití v celé
Evropě. Roku 1923 představil Coudenhove-Kalergi svoji myšlenku sjednocených evropských států ve svém díle Panevropa (svým způsobem tak navazuje i na Berthu von
Suttner, hraběnku Kinskou). Za symbol Panevropské unie zvolil Sluneční kříž – červený
kříž ze středověkých křížových výprav jako nejstarší symbol „nadnárodního“ Evropského
společenství, slunce představovalo ducha evropského humanismu. Jako motto Pan-Evropy vybral slova svatého Augustina: „Ve věcech nutných jednota, v otázkách sporných
volnost, ve všem láska.“
Za základ jednotné Evropy si Coudenhove-Kalergi vytipoval v Praze sídlící Malou dohodu (ČSR, JUG, RUM) jako „dědičku habsburské monarchie“; díky rakouské vládě se
však sídlem Panevropského hnutí stal vídeňský Hofburg. Coudenhove obdivoval Masaryka jako morální autoritu a chtěl po něm, aby se stal „Georgem Washingtonem Spojených
států evropských“. Palackým ovlivněný Masaryk Coudehove-Kalergiho podporoval, pova-
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žoval se za Evropana s ideálem lidskosti, bez níž třídní a národní vymezení povede k tragédii, od modelu USA se pro Evropu přiklonil k modelu švýcarskému a napsal: „Myslím,
že váš nápad je správný a Spojené státy evropské bezpochyby jednoho dne vzniknou.
Ale obávám se, že nyní není ten správný čas.“ Coudenhove-Kalegi to nevzdal a odpověděl: „Zůstane-li myšlenka utopií, či stane-li se skutečností, to záleží obyčejně na počtu
a výkonné síle jejích přívrženců. Pokud v Pan-Evropu věří tisíce – je utopií; až v ni budou
věřit miliony – bude politickým programem; až v ni bude věřit sto milionů – bude uskutečněna. Budoucnost Pan-Evropy záleží tedy na tom, má-li prvních tisíc přívrženců tolik
víry a schopnosti ji šířit, aby přesvědčilo miliony a učinilo z utopie včerejška skutečnost
zítřka. Vyzývám mládež Evropy, aby vykonala toto dílo!“ Na Masarykovo doporučení přijal
čestné prezidentství československého Panevropského hnutí Edvard Beneš, Coudenhove-Kalergi však brzy poznal, že se jedná o českého (československého) nacionalistu; Benešův poradce František Weyr, profesor brněnské Masarykovy univerzity, jako předseda
Panevropské unie v Brně spatřoval pozitivum v setkávání a poznávání moravských Čechů
s Němci a Židy v rámci organizace.
Coudenhove-Kalergiho Pan-Europa (1923) je jednou z nejdůležitějších politických knih
20. století (autor ke knize připojoval i přihlášku do Panevropské unie, rychle získal mnoho
významných členů). Jejím cílem bylo vytvořit politické hnutí mladých Evropanů založené
na křesťanských a sociálních základech směřující ke sjednocení Evropy, které bude mít
„tah na branku“, tj. bude dobře propagováno. Coudenhove-Kalergi původně obdivoval
ideály míru a svobody, na nichž Wilson postavil „ekumenickou“ Společnost národů, kvůli
její bezzubé nefunkčnosti, torzovitosti, intrikánství, utopičnosti i „panamerickému“ základu jí však přestal důvěřovat – některé mocnosti ji zneužívaly, jiné v ní vůbec nebyly; jako
příklad jejího zkompromitování uváděl Horní Slezsko, východní Halič a Vilnius; Společnost
národů zároveň latentně ohrožovala evropskou samostatnost, kdy např. USA směly zasahovat do evropských vnitřních záležitostí, kdežto Evropa do amerických nikoliv. V meziválečném období předpověděl, že nedojde-li ke sjednocení dříve světově dominantní a nyní
válkou zdecimované, zadlužené, zhroucené a dějinami nepoučitelné Evropy, v níž vládne
mezinárodní chaos a anarchie vlády silných států a národů nad slabými, která je po zničení Rakouska-Uherska, oslabení Německa, Itálie a Francie roztříštěna do tzv. národních
států se sobeckými politiky a mizivým vlivem na světové dění, potácí se od krize ke krizi, je
plná nenávisti a strachu, vypukne zde další světová válka, v níž se opět budou Evropané
vraždit mezi sebou pomocí nejmodernější techniky – to se bohužel v letech 1939-1945
bezezbytku vyplnilo.
Coudenhove-Kalergi tedy zasvětil svůj život myšlence hospodářsky i politicky jednotné,
demokratické Evropy (od Polska po Portugalsko), protože byl přesvědčen, že jedině takováto nová dobrovolně federalizovaná Evropa bez celních bariér (myšlenku federace podpořil roku 1931 v Brně i Milan Hodža) bude mírová, hospodářsky konkurenceschopná,
schopná odolat tlaku hegemonů USA (ekonomicky silných a ohrožujících evropský individualismus) a nedemokratického Ruska (vojensky silného, které spolu s koloniální Británií
z Evropy vylučoval) a nástupu totalitních režimů, kdy Rusko Evropu „sjednotí“ násilně
pod totalitní komunistickou vládou (na což po válce doplatilo i Československo), Evropa
zanikne jako římsko-německá říše a tato bývalá světová velmoc bude rozdělena do sfér
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vlivu. Panevropa naproti tomu představuje záruku vnitřní i vnější bezpečnosti Evropy i její
postavení jako světové mocnosti. Švýcarsko je pak důkazem, že lze v Evropě dosáhnout
toho, že různá jazyková a etnická společenství mohou žít v míru na základě rovnosti práv
v politické a ekonomické unii. I proto Coudenhove-Kalergi již tehdy navrhoval pro sjednocenou Evropu společnou vládu, armádu, hymnu, měnu a ústavu.
Coudenhove-Kalergi se také postavil proti nacionalistickému fanatismu a rasismu,
když upozornil, že snad kromě Islandu jsou po tisíciletích vnitroevropských migrací lidé
v Evropě smíšeni. Dokládal například, že vynikající čeští (a moravští) Němci mají česká
jména a vynikající němečtí Češi (a Moravané) mají jména německá. Coudenhove-Kalergi
nepopíral existenci evropských národů, ale tvrdil, že národy jsou uměle vytvořenými symbiózami – příbuzenstvím ducha (mají společné učitele a génie – z Čechů a Moravanů
vyzdvihoval Masaryka, Husa a Komenského, jehož portrét dokonce zdobil sál prvního
Panevropského kongresu), nikoli příbuzenstvím krve.
Za největší problém při vytváření Panevropy považoval umělé a vždy nespravedlivé
hranice mezi národy a státy, které brání rozvoji ekonomickému i sociálnímu. Jazykové,
geograﬁcky-strategické, historické a ekonomické (celní) hranice nejsou totožné, dochází
tedy ke konﬂiktům. Proto bylo nutné, aby se národ odloučil od státu. Hranice stanovené
po první světové válce znamenaly vznik „odnárodňovaných“ národnostních menšin v nových východoevropských státech, což posilovalo jejich touhu po další válce a nahrávalo
ruskému imperialismu. Coudenhove-Kalergi má řešení: „Je jenom jedena radikální cesta
trvalého a spravedlivého řešení evropských hraničních otázek; tato cesta není posunování – nýbrž odstranění hranic!“ Říká, že státní hranice by klesly na hranice zemské (tehdy
u nás ještě nebyly bolševické kraje zemské hranice nerespektující) a ztratily by význam –
libereckému/reichenberskému občanu by pak bylo jedno, patří-li jeho domov k Čechám
či k Sasku (zároveň se zaměřoval na dopravní problematiku, moderní doprava „zmenšuje vzdálenosti“). Panevropské zákonodárství by pak ukončilo umělé štvaní mezi národy
ve škole a v tisku – chtěl co nejpřísněji trestat každou národní propagandu nenávisti jako
velezradu na Evropě.
Vůči ostatním světadílům a světovým mocnostem by Panevropa vystupovala jako sebevědomý a vnitřně spojený celek, všechny státy Panevropy by však měly maximum svobody. Byla by tak ochráněna amerikanismem i ruským orientalismem ohrožená evropská
kultura. Odpůrce Panevropy dělil Coudenhove-Kalergi do čtyř skupin – na nacionální šovinisty, komunisty, militaristy a průmyslové podniky chráněné cly. Nacionální šovinisty považoval za křiklouny obávající se ztráty „národní suverenity“, kteří však nejsou nebezpeční.
Komunisté budou požadovat nemožné členství totalitního Ruska v panevropské federaci.
Militaristům (vojáci, politici, zbrojaři) válka vyhovuje, bohatnou na ní, proto nechtějí mírovou jednotnou Evropu. Průmyslové podniky jsou nejmocnějšími odpůrci, po ztrátě celní
a měnové ochrany by musely čelit konkurenci.
Po druhé světové válce Coudenhove-Kalergi uspořádal anketu mezi několika tisíci
poslanců západoevropských parlamentů a ptal se na jejich postoj k programu evropské federace v rámci OSN. Poslanci zemí, které pak utvořily Evropské společenství uhlí
a oceli, reagovali většinou pozitivně. Coudenhove-Kalergi byl už roku 1931 navržen československým ministrem zahraničí Edvardem Benešem a německým ministrem Erichem
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Koch-Weserem na Nobelovu cenu míru, žádost podpořil mj. Thomas Mann. V roce 1950
získal Cenu Karla Velikého. Byl oceněn i za snahy o česko-německé usmíření. Vedení
Panevropské unie po něm převzal další velký Evropan Otto von Habsburg, který toužil
po Evropě sjednocené na základě svobodné vůle jejich občanů.
I já zastávám názor, že budoucnost Moravy a dalších nestátních zemí marginalizovaných a utiskovaných tzv. národními státy je ve federalizované Evropě regionů, která bude
tyto země hájit jak navenek před mocnostmi typu Ruska, Číny či USA, tak uvnitř proti tzv.
národním státům, které se historicky projevily hlavně tím, že mezi sebou válčily a uvnitř
potlačovaly identitu a existenci obyvatel menšinových zemí a společenstev. Toto považuji
za důležité uvědomit si právě v rozjitřené době, kdy národní státy a šovinisté ve jménu
boje proti imigraci obhajují suverenitu národních států a například i u nás na Moravě pod
šovinistickým heslem „Čechy Čechům“ vyhlašují válku Evropské unii, která jako jediná
(na rozdíl od ČR, Ruska či kohokoliv dalšího) může ve své reformované (regionalizované
a federalizované) podobě pomoci Moravě k obnovení její samosprávné existence.
Ondřej Hýsek, předseda politické strany Moravané
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Odešel náš dlouholetý člen pan Miroslav Vavřík
V sobotu 23. ledna 2016 nás navždy opustil dlouholetý člen naší strany, pan Miroslav
Vavřík z Pohořelic. Zemřel náhle ve věku nedožitých 72 let. Zarmoucená rodina i všichni
jeho blízcí se s panem Vavříkem rozloučili ve čtvrtek 28. ledna v chrámu Páně svatého
Jakuba v Pohořelicích. Strana Moravané děkuje panu Vavříkovi za práci, kterou pro svoji
moravskou zemi i pro strany Moravané odvedl.
Předsednictvo strany Moravané

Chcete dobře žít? Federalizujte Českou republiku!
Jasný doklad výhod spolkového uspořádání ukazuje loňský průzkum Mercer Quality of
Life, ve kterém byla hodnocena kvalita života ve více než 200 velkých městech světa.
Jeho výsledky jsou příznačné. Mezi deseti městy s nejvyšší kvalitou života jich osm leží
v zemích s federálním uspořádáním. V první dvacítce je jich čtrnáct. V čele je Vídeň, ano,
ta Vídeň, která kdysi umožňovala rozvoj Markrabství moravského a Vévodství slezského
a kde kdysi moravští a slezští umělci, vědci a podnikatelé ohromovali svět svou invencí.
O tom, že tato vysoká kvalita života je reálná, se může přesvědčit každý, kdo překročí
naše západní či jižní hranice. Občané České republiky si tedy mohou vybrat, zda chtějí žít
jako obyvatelé Německa, Švýcarska či Rakouska. Musí však pro to něco učinit. Přihlížet
nestačí. Záleží na každém z nás.
Žebříček měst s nejvyšší kvalitou života
1. Vídeň – Rakousko
2. Curych – Švýcarsko
3. Auckland – Nový Zéland
4. Mnichov – Německo
5. Vancouver – Kanada
6. Düsseldorf – Německo
7. Frankfurt nad Mohanem – Německo
8. Ženeva – Švýcarsko
9. Kodaň – Dánsko
10. Sydney – Austrálie

11. Amsterdam – Nizozemí
12. Wellington – Nový Zéland
13. Berlín – Německo
14. Bern – Švýcarsko
15. Toronto – Kanada
16. Melbourne – Austrálie
17. Ottawa – Kanada
18. Hamburk – Německo
19. Lucemburk – Lucembursko
20. Stockholm – Švédsko

Zdroj: http://www.theguardian.com/business/2016/feb/23/vienna-named-worlds-top-city-for-quality-of-life

Marek Pavka, člen programové komise strany Moravané
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Moravané žádají odvolání ředitele Moravského zemského
muzea
Moravské zemské muzeum (starší instituce než Národní muzeum v Praze), kdysi perla Moravy, nyní z Prahy spravovaná státní instituce, je v tristním stavu. Stačí se podívat
na velkomoravskou expozici, která je ostudou muzejnictví, přitom jinde by z těchto sbírek
udělali magnet pro veřejnost (a od 15. století jako by dějiny Moravy ani neexistovaly). Stálá
expozice moravské lidové kultury stále chybí. Případ neprávem vyhozené (je prostě příliš
schopná, a to se neodpouští) vědkyně Martiny Galetové je poslední kapkou. Strana Moravané žádá odvolání ředitele Reissnera a povznesení této instituce na úroveň odpovídající
názvu Moravské zemské muzeum.
Více informací k případu Martiny Galetové je k dispozici například na tomto odkazu:
http://brno.idnes.cz/vedkyne-versus-moravske-zemske-muzeum-d9m-/brno-zpravy.
aspx?c=A160222_2227356_brno-zpravy_lva
Předsednictvo strany Moravané

Recenze na knihu Morava v územně správním členění
České republiky
Autor otevírá otázku postavení Moravy v České republice nejprve v reminiscenci na neúspěšné politické zápasy o územní demokracii po listopadu 1989 a posléze i z hlediska
poznatků regionální vědy. Zprostředkovává přitom názory autorit v tomto oboru, s nimiž
běžný čtenář zpravidla nemá možnost se seznámit. Neomezuje se jen na kritiku současného krajského zřízení a s ním geneticky spojeného smíšeného modelu naší veřejné správy, ale nabízí také nová řešení územně správní organizace České republiky od nejnižších
správních jednotek až po zemské celky, mezi nimiž zaujímá svoje místo též země Morava.
Oﬁciální text nakladatele
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Pomozte Moravě! Podpořte stranu Moravané před krajskými volbami 2016
V říjnu tohoto roku nás čekají krajské volby. Jsme přesvědčeni, že pražské strany a hnutí
neudělají pro naši Moravu, Moravanky a Moravany nic (dobrého). To nás jako moravské
patrioty motivuje k tomu, abychom se dali do boje Davida s Goliáši. Uděláme všechno
pro to, abychom se v případě úspěchu v krajských volbách přičinili nejen o zlepšení bezpečnosti, dopravy, školství, přírody či hospodářství na Moravě, ale abychom také vykročili
na dlouhou cestu ke scelení naší moravské země, nyní rozbité do nesmyslných krajů,
které ani nerespektují její hranice.
A co pro to můžete udělat právě Vy? Vyberte si:
1. Dát hlas kandidátkám a kandidátům strany Moravané, což považujeme u čtenářů tohoto časopisu za samozřejmé.
2. Kandidovat na naší kandidátce. Pokud jste ještě nebyli osloveni a máte zájem, pište
na moravane@moravane.cz.
3. Vstoupit mezi nás, pokud ještě nejste členem strany Moravané. Případně můžete
ke vstupu do strany inspirovat své známé. Přihláška je v elektronické podobě dostupná na webu strany www.moravane.cz, fyzicky potom v úředních hodinách (každé pondělí od 17 do 19 hodin) na sekretariátu strany Moravané v paláci Morava na Malinovského náměstí 4 ve třetím patře vpravo od výtahu.
4. Podpořit nás v kampani svojí prací na přípravě mítinků, rozdávání letáků a vylepování
plakátu, či ﬁnančním příspěvkem zaslaným na účet strany. Číslo účtu vedeného u Fio
banky je: 2900053561/2010
Děkujeme!
Předsednictvo strany Moravané
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Valné shromáždění EFA

Stánek Evropské svobodné aliance na valném shromáždění v korsickém Ajacciu

Jednání valného shromáždění Evropské svobodné aliance v korsickém Ajacciu

Předseda strany Moravané Ondřej Hýsek v diskuzi
s předsedou Bayernpartai Florianem Weberem

Ondřej Hýsek představuje připravovanou konferenci v Brně delegátům
valného shromáždění Evropské svobodné aliance
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