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Úvodník
Vážení členové a příznivci strany Moravané,
dostává se k Vám další číslo Moravských novin vydané při příležitosti zemského sněmu
strany Moravané konaného 10. září 2016 v Paláci Morava v Brně. Jedná se o speciální
číslo, protože je celé věnováno blížícím se krajským a senátním volbám, které se uskuteční v pátek a v sobotu 7. a 8. října 2016. Z tohoto důvodu také tentokrát vychází noviny
v nákladu 500 výtisků a nejsou určeny jen členům a příznivcům strany, ale doufáme, že
poslouží také jako propagační materiál.
Obsahem tohoto čísla je představení jednotlivých krajských kandidátek a také všech
čtyř kandidátů na senátora za stranu Moravané. Zemským sněmem pověřené předsednictvo schválilo ve většině moravských krajů a krajů, které aspoň zčásti zasahují na Moravu, samostatné kandidátky strany Moravané. V těchto krajích nám bylo přiděleno volební
číslo 45. Pouze v Olomouckém kraji jsme uzavřeli volební koalici s hnutím Nezávislí. Volební číslo této koalice je 25. Co se senátních voleb týká, tak za naši stranu kandiduje
archeolog Bohuslav Klíma (obvod číslo 55 – západní část Brna a okolí, číslo kandidáta 7), historik Jiří Pernes (v koalici s ODS, obvod číslo 58 – východní část Brna, číslo
kandidáta 2), místostarosta Hodonína Vítězslav Krabička (obvod číslo 79 – Hodonínsko)
a Zdeněk Kučírek (obvod číslo 52 – Jihlavsko, Telečsko a Dačicko). Všem kandidátům
strany Moravané, jak krajským, tak i senátorským, přejeme ve volbách úspěch. Ten se
ale nedostaví sám od sebe. V posledních dnech před volbami je proto nutné mobilizovat
všechny členy a příznivce strany Moravané, aby pomohli s předvolební kampaní a s distribucí propagačních materiálů, které je možné si vyzvednout na sekretariátu strany v Paláci
Morava v Brně (Malinovského náměstí 4. 3. patro, vpravo od výtahu) každé pondělí od 17
do 19 hodin, nebo podle domluvy.
Na závěr přeji ještě jednou všem kandidátům strany Moravané úspěch v nadcházejících volbách.

Ondřej Mlejnek
místopředseda strany Moravané
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Slovo předsedy
Milé Moravanky, milí Moravané,
za měsíc nás čekají volby do krajů, jejichž existenci nevítáme a vnímáme je jako překážku
k obnově naší země. Přesto se voleb účastníme a to ve všech krajích, které celé či z části
leží na území Moravy a Slezska. Jsou to právě regionální volby, v nichž se musíme dříve
nebo později prosadit, abychom mohli začít uskutečňovat náš sen o obnově zemské samosprávy. Děkuji vám všem, kteří se voleb účastníte jako kandidáti, delegáti volebních
komisí, kteří na volby přispíváte ﬁnančně či svou prací. Máte za to můj vděk a úctu. V pátek 30. září 2016 na mezinárodní konferenci v Brně důstojně připomeneme náš problém
s přebujelým pražským centrem celé Evropě. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom se voleb zúčastnili co možná nejúspěšněji. Teď není čas na slova, ale na práci pro
Moravu. Moravané přece volí Moravany!

Ondřej Hýsek
předseda strany Moravané

Krajské volby
V krajských volbách prosazuje dlouhodobě strana Moravané zrušení nefunkčních gottwaldovských krajů a jejich nahrazení historicky ověřeným zemským zřízením. To by kromě
značné úspory veřejných ﬁnancí přispělo také k lepší funkčnosti státní správy a samosprávy. Souvisí to s důsledným uplatňováním tzv. principu subsidiarity, podle kterého by
měly být problémy řešeny na té úrovni, kde vznikly a které se týkají. Kromě toho bojujeme také za důsledné oddělení státní správy a samosprávy, protože současný tzv. smíšený systém vede k neustálému ovlivňování státních úředníků politiky. Přestože větší část
volebního programu strany Moravané je aplikovatelná na celé území Moravy a Slezska,
museli jsme se přizpůsobit současnému nesmyslnému správnímu dělení České republiky, které nerespektuje hranice Moravy a Slezska, a kandidovat v jednotlivých trpasličích
krajích. Kandidátky jsme postavili i v těch krajích, kam zasahuje Morava jen z menší části,
jako je např. Jihočeský a Pardubický kraj. Je zřejmé, že nás současný systém poškozuje,
nicméně pokud nezískáme dostatečný počet hlasů aspoň v některých krajích, není jeho
změna pravděpodobná. Z výše uvedených důvodů budou dále představeny kandidátky
v jednotlivých volebních krajích.
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Více na webové stránce: http://volby.moravane.cz/index.php

Jihomoravský kraj
Kandidátka v Jihomoravském kraji je zcela naplněna, obsahuje tedy celkem 70 jmen.
Lídrem a kandidátem na hejtmana je předseda strany Moravané, královopolský zastupitel a zřizovatel líšeňského vzdělávacího institutu Ondřej Hýsek. Z dalších jmen je možné
uvést například místopředsedu strany a místostarostu Ochoze u Brna, Ondřeje Mlejnka,
historika a kandidáta na senátora Jiřího Pernese, archeologa a kandidáta na senátora
Bohuslava Klímu, předsedu Moravské národní obce Jaroslava Krábka nebo starostku
obce Pasohlávky, Martinu Dominovou. Mezi dalšími kandidáty můžeme najít právníky,
zastupitele, učitele, spisovatele i manažery. Jedná se o moravské patrioty, kteří jsou navíc
úspěšní v oboru, kterému se věnují.
Z regionálních témat, kterým se věnuje podrobný volební program, lze uvést např. vyhotovení krajského územního plánu a schválení zásad územního rozvoje, urychlení neustále odkládané přestavby brněnského hlavního vlakového nádraží, přeměna brněnského letiště na skutečně mezinárodní a jeho napojení pravidelnou linkou na uzlové letiště
ve Frankfurtu nad Mohanem, podpora výstavby zemských stadionů pro lední hokej a fotbal v Brně Za Lužánkami, vybudování obchvatu Břeclavi, Znojma a Bučovic, vybudování dálnic na Vídeň a na Svitavy, boj proti plánované výstavbě přehrady na řece Oslavě,
navrácení Slovanské epopeje do Moravského Krumlova, dostavbu brněnského velkého
okruhu, vyhlášení chráněné krajinné oblasti na soutoku Moravy s Dyjí a další.
Více na webové stránce: http://volby.moravane.cz/?kraj=JMK
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Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.,
kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje
Ondřej Hýsek (narozen 1979) je zástupcem ředitelky brněnského gymnázia. Je autorem
a spoluautorem několika učebnic dějepisu, v nichž se převážně zaměřuje na problematiku moravských zemských dějin. V letech 1998–2004 studoval na Filozoﬁcké fakultě Masarykovy univerzity v Brně historii a bohemistiku, v roce 2013 získal doktorát v oboru starší
české literatury. V letech 2002/2003 studoval slavistiku v Greifswaldu (SRN). Od roku
2004 učí dějepis a český jazyk na brněnském gymnáziu, od roku 2010 je zřizovatelem
líšeňského vzdělávacího institutu. Žije v brněnském Králově Poli, je ženatý, má dceru.
V roce 2014 byl zvolen zastupitelem MČ Brno – Královo Pole, kde je předsedou školské
komise, sociální komise, členem ﬁnančního výboru a redakční rady Královopolských listů.
Do krajských voleb se zapojil jako lídr jihomoravské kandidátky strany Moravané, jejímž
je předsedou.
Jako hejtman Jihomoravského kraje nastartuje jak jeho rozvoj, který se za posledních
15 let zastavil, tak zahájí proces obnovy moravské zemské samosprávy. Současné kraje
jsou dědicem komunistické totality, jsou vybaveny mizivými kompetencemi a ﬁnancemi.
Na samosprávu si pouze hrají, navíc nerespektují historické hranice Čech, Moravy a Slezska. Proto je nutné současných čtrnáct drahých krajů sloučit do spolkových zemí, obnovit
Moravský zemský sněm a přenést na něj kompetence z přebujelého pražského centra,
včetně některých daní, abychom si moravské problémy mohly řešit na Moravě a nemuseli
o každou korunu jezdit prosit do Prahy.
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Na Brusel, nebo na Prahu?
Představte si, co by se dělo, pokud by bruselští europoslanci protiprávně rozpustili
Parlament České republiky, zrušili ČR, uzmuli jí majetek, přejmenovali ji a na jejím
území vytvořili sedm krajů, které by částečně zasahovaly do okolních zemí.
Jak Morava o existenci přišla
Za revolučních událostí roku 1918 odtrhli z pohledu rakouského státu separatisté bez referenda od Rakouska-Uherska Československo. Zaniklo České království i Moravské markrabství, přestal se scházet Moravský zemský sněm, základ prastarého parlamentarismu
Moravy. Pod následným pražským tlakem už nedošlo k obnovení Moravského zemského
sněmu ani Moravského národního výboru, byť schválené nehistorické župní zřízení nakonec nevstoupilo v život a jisté kompetence si zachovala Země moravskoslezská s moravským zemským prezidentem v čele. Tento starý dluh je třeba splatit. Je nezbytně nutné,
aby byl Moravský zemský sněm, v jehož budově dnes jako výsměch spravedlnosti sídlí
Ústavní soud ČR, obnoven. Na první Československé republice můžeme právem ledacos
obdivovat, její vztah k nečeskému obyvatelstvu a samosprávě jednotlivých zemí však jistě
ideálem nebyl. A kde je dnes konec vymyšlenému československému národu?
V roce 1948 (s účinností od 1. ledna 1949) totalitní komunistický režim protiprávně (samozřejmě bez referenda, bez mandátu) zrušil Moravskoslezskou zemi, ukradl její majetek
a bez respektu k historickým hranicím ji rozbil do malých krajů, aby potlačil potencionálního mocenského konkurenta Prahy, který by mohl překážet v době intenzivní bolševizace
společnosti a vražedných padesátých let. Moravští politici tak pod vlivem českého nacionalismu a komunistické totality přišli o pud sebezáchovy a my Moravané jsme ztratili vše,
přišli jsme o něco dříve tak samozřejmého, co vám, cimrmanovsky řečeno, přece nikdo
nemůže vzít, o svoji zemi, o Moravu.
Po bratrské okupaci roku 1968 pak poprvé v dějinách vznikl k 1. lednu 1969 ze zvůle
husákovského ÚV KSČ (bez referenda, nedemokraticky) státní útvar Česká (socialistická)
republika jako součást československé dvojfederace, jen aby nebyla obnovena Moravskoslezská země, která by sice v trojfederativním modelu mohla Československo spojovat
a zachránit, ale omezila by pražské velkočeské centrum moci.
V roce 1992 (s účinností od 1. ledna 1993) pak čeští (Václav Klaus) a slovenští (Vladimír
Mečiar) separatisté rozbili československou federaci, aniž by se obtěžovali zeptat na názor voličů. Zmenšený a zamindrákovaný stát opět šokujícím způsobem ve jménu českého nacionalismu zcela rezignoval na vše moravské a slezské. Nepomohly statisícové
petice, ani volební úspěchy moravskoslezského hnutí. Kde jsou sliby pražských politiků,
kde jsou slova o vlamování se do otevřených dveří, kde je realizace usnesení parlamentu
o protiprávnosti zrušení Země moravskoslezské, kde je restituce zločinně zlikvidované
Moravy? Samostatný stát si osvojil bolševický název Česká republika, od slova „český“
pak politicko-mediální tlak prosadil i odvozené tvary Česko a Czechia (Čechie) jako vrchol
sociálního inženýrství a zcela nevhodného přenášení jazykových významů. V Česku je
přeci vše české dle nacionalistické deﬁnice, že „Čech je ten, kdo mluví česky“. Moravské
víno sice česky nemluví, ale v médiích už za české nesmyslně označováno je, je přece
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z Česka, že ano. Tento skandální politicko-mediální útok českého státního nacionalismu
na moravskou identitu, který nepřichází ani z Bruselu, ani od imigrantů, ale z Prahy, musí
okamžitě přestat!
I když Ústava ČR umožňovala a snad i předpokládala vznik spolkových zemí či zemského zřízení a k moravské národnosti se i přes politicko-mediální masáž hlásí statisíce
lidí, jimž je upíráno právo na demokratické zastoupení, identitu a zemi, byl v roce 1997
(s účinností od 1. ledna 2000) posvěcen komunistický zločin v podobě obnovy čtrnácti
malých krajů nerespektujících historické hranice Čech, Moravy a Slezska a pouze předstírajících nějakou samosprávu. Bez referenda, beze zmínky ve volebních programech, bez
mandátu od voličů. Moraváci, kteří se cítí nacionálně česky, dostanou šanci v českých národních stranách s jejich pražskými sekretariáty a mohou se stát třeba premiéry. Moravané s primárně moravskou identitou a patriotismem jsou marginalizováni. Centralizovaná
ČR pošlapávající práva Moravy a Slezska je se svým krajským zřízením největším podvodem na voličích a občanech. Tato kvazisamospráva je ve skutečnosti tuhým centralismem, který uchvátil naše daně a práva ve prospěch pražského mocenského centra, čímž
došlo k posvěcení zločinů komunistické totality tzv. demokratickým režimem. Z Moravy
se stala východní Čechie, země bez hranic, gubernie (slovy pražských politiků a úředníků
odejitých do Brna) bez gubernátora, pražská kolonie. To není stěžování si, to jsou fakta!
Například policie je rozbita do čtrnácti krajských minipolicií, čímž naši bezpečnost neohrozili islamističtí teroristé, ale politici v Praze. Kraje mají teoreticky v kompetenci bezpečnost na svém území, ale nejsou ani příjemci informací od tajných služeb, na něž má
monopol pražské centrum, což chtějí suplovat vysláním dobrovolných hasičů (jejichž práce si nesmírně vážím) na hranice. A tak je to v krajích se vším. Je naprosto nutné, už kvůli
naší bezpečnosti, kraje sloučit do historických zemí Čechy, Morava a Slezsko + Praha,
vrátit se k historickým hranicím a přenést na ně kompetence i ﬁnance k jejich realizování.
Morava a Evropa
Občané ČR v referendu (prvním a dosud posledním) rozhodli o vstupu ČR do Evropské
unie, rozhodli, že i my jsme Evropany. Naděje Moravanů na zlepšení postavení jejich země
se však opět jeví jako marné, o zemském zřízení ČR nemůže rozhodnout ani EU, tuto
pravomoc Moravě uzmula Praha, kde sídlí sekretariáty (téměř) všech politických stran
a hnutí, a kapři si přece rybník nevypustí.
V současnosti další nezodpovědní čeští nacionalističtí separatisté chtějí ČR (a tedy
i Moravu a Slezsko) vytrhnout z Evropské unie. Bourat je vždy jednodušší než stavět a papír
snese vše; nápadů na skutečnou a prospěšnou evropskou reformu, nikoliv na evropskou
sebevraždu, je však žalostně málo. Bylo by osudovou chybou odcházet ze společenství,
v němž jsme pospolu s bývalými spoluobčany z Československa, z Rakouska-Uherska,
ze Svaté říše římské. Na svých evropských partnerech jsme ekonomicky i bezpečnostně
závislí. Praha nedokáže Moravě a Slezsku zajistit ekonomický růst a bezpečnost, jen nás
daňově i lidsky využívá. Je snadné na jistě ne ideální Evropskou unii svalovat všechny
chyby, vymýšlet mýty o zakřivení okurek a zveličovat rozdíly, je to jistě lehčí než nacházet,
jaké zájmy jsou nám společné, a spoluvytvářet (tam, kde to má smysl) jednotnou evropskou politiku, která jediná nás, na rozdíl od slabého českého státu, dokáže do budouc-
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na ochránit před globálními bezpečnostními hrozbami, pokud tedy pro její reformu něco
uděláme. Praha je daleko zbyrokratizovanější než Brusel a evropskou politiku tvoří politici
z jednotlivých členských států. Evropská unie je větší ekonomikou než USA, ale vojensky
je téměř bezzubá. Proč by za nás umírali jiní, pokud nás tedy nechtějí ovládnout? Položme si jednoduchou otázku: jaký vliv na naši bezpečnost má oslabování EU? Posílí nás
to? Nechápu, proč necháváme o sobě rozhodovat USA, Rusko nebo Čínu, vyrovnat se
velmocím a jiným civilizačním okruhům můžeme pouze v rámci jednotné evropské rodiny
křesťanských zemí, v nichž má Morava po tisíc let svoje pevné místo – jsme Moravany,
jsme i Evropany. Postavme Evropu novou, se společnou armádou, která nás ochrání před
nebezpečími zvenčí. Evropu, v níž nebude místo jen pro silné centralizované nacionální
státy, ale i pro tradiční země a jejich občany.
Pokud členské státy na EU přenáší kompetence řešit hlouposti a pak ji kritizují, že řeší
hlouposti, je to pokrytectví. Pokud členské státy na EU nepřenáší důležité kompetence,
a pak ji kritizují, že neřeší důležité věci, je to pokrytectví. Když se podíváme na argumentaci pro odchod států z EU, vidíme kritiku údajného evropského centralismu z pozice
tzv. národních států, které jsou extrémně centralistické – to je gigantický paradox, který
ovšem lidé zatím nevnímají. Dopady případného tzv. czexitu na naše hospodářství a bezpečnost by byly dalekosáhlé. Nejsme bohatou ostrovní Velkou Británií, byť i tvrdá libra
po referendu prudce oslabuje. Nejsme Anglií s jejími kontakty a jadernými zbraněmi, která
se však střelila do nohy a zřejmě ji opustí proevropské Skotsko vážící si svého patriotismu
i evropanství. Uvědomme si, že nejsilnějším momentem kampaně pro brexit byly britské
nacionalistické a rasistické útoky na Poláky, Čechy a další. Pokud však bude chtít mít
Británie či její zbytek i po brexitu přístup k půlmiliardovému evropskému trhu, bude muset
akceptovat evropskou legislativu, aniž by o ní směla spolurozhodovat. Opravdu toužíte
po pádu ratingu ČR, zhroucení měny, kterou máte v peněženkách, ztráty vývozních trhů,
snížení platů, dramatickému růstu nezaměstnanosti a ještě větší přítomnosti agentů cizích
mocností? Po czexitu by bylo ještě více českého nacionalismu, ještě méně Moravy a Slezska. Navíc máme své bolestné zkušenosti z let 1938/9 či 1968.
Český či britský centralistický nacionalismus vede ke zničení mírové Evropy, moravský
či skotský zemský patriotismus může mírovou Evropu zachránit a jednotná Evropa je šancí i pro Moravu a Moravany. Oplotit se, skákat podle zemanovského „kdo nemá zbraň,
není Čech“ a vystřílet se tu navzájem, to opravdu není řešením evropského problému.
A budeme-li se vzájemně nenávidět, teroristé zvítězili. Pokud je pro pachatele konkrétních
trestných činů společná nějaká vlastnost, například náboženství, etnicita, země původu,
je třeba, aby to tajné služby vzaly v potaz, a to bez výjimek. Nesmíme ale přistoupit na hru,
jejímž cílem je vyvolat kolektivní vinu a nenávist nás k někomu (nepřítel se v čase mění,
princip je vždy stejný), jinak se z nás stanou „oni“.
Nezodpovědní politici s podporou povrchních médií jdou raději jednoduchou cestou
populistické manipulace vystrašenými lidmi, než aby občanům trpělivě vysvětlovali a poskytli jim adekvátní vzdělávání. Učitelé svázaní školními vzdělávacími programy, jimž velí
politicky dosazení ředitelé zavalení administrativou, často nevedou žáky ke svobodnému
a racionálnímu myšlení, k poznávání např. moravských dějin a poučení se z nich, ale
k post-obrozeneckým novodobým mýtům, čímž produkují nesamostatné jedince, ideální
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voliče současných politiků, „ovčany“, kteří se nedokáží ve volbách racionálně rozhodovat a podléhají mediální masáži. Vzdělaný volič v decentralizovaném státě respektujícím
práva jednotlivých zemí, jejich občanů, se pravděpodobně dokáže kvaliﬁkovaněji rozhodovat i v referendech. Až nás ve jménu suverenity vytrhnou čeští nacionalističtí centralisté
z Evropy, pak od svého činu dají ruce pryč podobně jako nezodpovědní britští brexitáři,
až bude opět Evropě zcela dominovat suverénní Německo, nebo se zde budou opět suverénně projíždět ruské tanky, bude pozdě. Pokud populističtí pražští politici vyvedou ČR
z EU, slibuji, že udělám vše pro to, aby Morava v EU zůstala. V Evropě si nás totiž budou
vážit více než v Čechii.
Řešením je návrat k našim zemím
Vždy to byli čeští nacionalističtí separatisté, kteří Moravany obviňovali ze separatismu,
když jsme se domáhali nyní nám zcela upíraných a v minulosti tolikrát krví zaplacených
zemských práv. Vraťme se k osvědčenému zemskému uspořádání! V dnešní době nejistot je třeba se vrátit k tradičním a staletími prověřeným hodnotám, k našim zemím. Naše
země jsou jednoznačně deﬁnovány historickými hranicemi, povodími, odpovídají ekonomickým a demograﬁckým makroregionům. Tyto země by, na rozdíl od neschopných krajů a do Prahy zahleděné centralizované ČR, dokázaly využít evropských dotací k rozvoji
zanedbané dopravní infrastruktury Moravy, Slezska i Čech. Nerozumím tomu, proč lidé
neustále volí představitele stran, které jsou zodpovědné za obnovu i následnou správu
krajů, a přitom např. na jižní Moravě nedokázali za celou dobu jejich existence postavit
ani kilometr dálnic, v mnoha krajích pak dochází alarmujícímu demograﬁckému poklesu.
Pražští centralističtí politici manipulují Moravany, že by to bez všemocného pražského
centra nešlo, cpou nám do hlav malost, českou kotlinu s jejím mentálním komplexem, že
Praha je pupkem světa. Rozdělme dle pravidel subsidiarity kompetence a peníze úměrně
mezi obce, země, státy i Evropu. Jakmile budou mít občané dostatek informací, nechť
o obnově zemského uspořádání rozhodnou v referendu. Naše země jsou hodnotou, kterou je třeba hájit, tyto Čechy, Morava a Slezsko jsou naším bezpečným přístavem, který
jsme ochotni bránit. První krok k jejich obnově můžete učinit už v říjnových volbách.

Ondřej Hýsek
kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje
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Zlínský kraj
Ve Zlínském kraji je na kandidátce Moravanů celkem 49 kandidátů. V čele kandidátky
je čestný předseda a předseda revizní komise strany Moravané, Ing. Pavel Dohnal. Mezi
dalšími kandidáty můžeme najít pedagogy, manažery, projektanty atd. Také ve Zlínském
kraji tedy nominovala strana Moravané na svoji kandidátku kvalitní osobnosti.
Co se regionálního volebního programu týká, přichází zde strana Moravané s koncepcí
8x3 pro Východní Moravu. Jak již název napovídá, Moravané upozorňují, že se tzv. Zlínský
kraj nachází na východní Moravě a navrhují přejmenování tohoto kraje na Východomoravský kraj. Program se skládá z osmi témat, z nichž každé téma obsahuje tři body. Z nich
můžeme jmenovat například širokou spolupráci s dalšími moravskými kraji, zachování
vybraných škol s ojedinělými obory, dokončení rychlostní komunikace R 55 v trase Hulín
– Uherské Hradiště – Břeclav a R49 z Hulína až na slovenské hranice, podpora krajských
nemocnic, podpora kultury a folkloru na východní Moravě, odmítnutí kanálu Dunaj – Odra
–Labe, podpora turistického ruchu včetně jednotné prezentace krás Moravy v zahraničí
atd. Je vidět, že i na východě Moravy je mnoho důvodů, proč volit právě Moravany!
Více na webové stránce: http://volby.moravane.cz/?kraj=ZLN

Ing. Pavel Dohnal,
kandidát na hejtmana ve Zlínském kraji
Ing. Pavel Dohnal je čestným předsedou strany Moravané a předsedou Zemské revizní a smírčí komise strany Moravané. Narodil
se 4. května 1961 v Uherském Hradišti. Žije s rodinou v Hluku
na Uherskohradišťsku. Je ženatý, s manželkou Janou má syny
Jakuba, Martina, Jana, Štěpána a Vojtěcha. Po absolvování kroměřížského gymnázia studoval na katedře ekonomiky a řízení
VUT v Brně a krátce také na Právnické fakultě UJEP v Brně. Pracoval v Domácích potřebách Brno, od roku 1993 je jednatelem vlastních společností. V roce 2001 byl zvolen
předsedou Hnutí samosprávné Moravy a Slezska (HSMS), v roce 2005 se stal předsedou
Moravské demokratické strany. Později působil ve vrcholných funkcích ve straně Moravané, která vznikla roku 2005 sloučením HSMS a MDS. V letech 2005–2009 a 2014–2015
stanul v čele této strany. Z jeho zájmů je možné uvést novodobou moravskou historii,
slovácký folklor a sport. Pavel Dohnal je zkušeným politikem a opravdovým moravským
patriotem, který by byl jistě dobrým hejtmanem Východní Moravy.
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Olomoucký kraj
V Olomouckém kraji podepsala strana Moravané volební koalici s hnutím Nezávislí a tato
koalice s názvem Nezávislí a Moravané kandiduje pod číslem 25. Lídrem kandidátky
a kandidátem na hejtmana Olomouckého kraje je předseda hnutí nezávislých František
Zwyrtek z Mohelnice. Dvojkou na kandidátce je předseda místní organizace strany Moravané v Bouzově, Mgr. Bc. Dušan Tejkal. Na kandidátce nechybí ani radní Starého Města
za Moravany Alena Windová, referent krajského úřadu v Přerově Jan Sova, předseda prostějovské organizace Moravanů Martin Pekáček nebo předseda mohelnické organizace
Jan Smital. Mezi dalšími šedesáti kandidáty jsou manažeři, ekonomové, lékaři i pedagogové, zkrátka lidé z praxe, kteří dobře rozumí svému oboru a mají také dobré povědomí
o aktuálním společenském dění. Hnutí Nezávislých dosáhlo v minulých krajských volbách
v Olomouckém kraji téměř hranice pěti procent, Moravané zde získali asi dvě procenta,
takže dohromady by to letos mělo vyjít. Proto doufáme, že se koalici Moravanů a Nezávislých podaří proniknout do krajského zastupitelstva.
Z regionálních bodů programu můžeme zmínit například požadavek vybudování tunelu
pod Červenohorským sedlem, dobudování východního obchvatu Olomouce, vybudování
obchvatu Krčmaně, dobudování chybějícího úseku D55 v trase Olomouc – Přerov nebo
boj proti plánované výstavbě turistické chaty a kaple v přírodně cenném území u Vřesové
studánky v Jeseníkách. Je tedy vidět, že i na střední Moravě, tedy v tzv. Olomouckém kraji,
mají Moravané v koalici s Nezávislými co nabídnout.
Více na webové stránce: http://volby.moravane.cz/?kraj=OLO

Mgr. Bc. Dušan Tejkal, lídr Moravanů
v Olomouckém kraji
Dušan Tejkal je dvojkou olomoucké kandidátky a nejvýše postaveným kandidátem Moravanů v Olomouckém kraji. Je předsedou bouzovské místní organizace Moravanů a zastupitelem
v Bouzově. V zastupitelstvu vykonává funkci předsedy kontrolního výboru. Narodil se 19. května 1976 v Moravské Třebové. Je
rozvedený, má jednu dceru Nikolu. Po studiu na střední policejní
škole v Brně vystudoval obor sociálně-právní činnost v Karlových Varech a obor Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze. V letech 2006–2013 působil v Policii České republiky, kde to dotáhl až na policejní prezidium na místo vrchního
komisaře v Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Z jeho zájmů je možno zmínit
zejména členství ve Sboru dobrovolných hasičů, kde je velitelem zásahové jednotky, dále
sport, literaturu, hudbu a divadlo. V zastupitelstvu Olomouckého kraje by byl zejména díky
svým zkušenostem z práce špičkového policisty velkým přínosem.
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Rozhovor s kandidátem na hejtmana
Olomouckého kraje, Františkem Zwyrtkem
Jak se ocitne bývalý havíř v Olomouckém kraji?
Docela snadno. Potká ženu, kvůli které změní i domov. Vztahy
patří k životu, proč to nepřiznat. Jako řada dalších věcí, na které
v tomto příspěvku odpovídám.
Je pravda, že jste bývalý havíř?
Ano, fáral jsem více jak patnáct let, mou specializací tam dole bylo elektro. Takže vím, co
je to být tisíc metrů pod zemí, kde je člověk odkázaný jen na sebe. Tam jsem se naučil
improvizovat, tam jsem poznal, co je to opravdu rasovina těla. Byl jsem rád, že jsem po listopadu mohl změnit práci. Do života mi to ale dalo tvrdost – možná někdy až moc.
Jak jste se ze severu ocitl na Hané?
Tak Olomoucký kraj není jen Haná, ale i třeba Jeseníky. Já se ocitl v Mohelnici, což je tak
nějak na půli cesty. Stalo se to, co jsem nikdy nepředpokládal, že se může stát, že se odstěhuji z Českého Těšína jinam. Ale to se tak člověk s někým potká, pak se tomu nějakou
dobu brání, a pak se prostě ožení (úsměv). A přesídlí. Už jsem tu deset let, mám tu už řadu
přátel, prostě jsem pevně zakotvil.
Na pozici lídra Nezávislých jste vystřídal svou manželku, která byla výraznou osobností krajské komunální politiky. Jméno Jana Zwyrtek Hamplová tedy již v politice
nenajdeme?
Mrzí mne to, ale skoro určitě ne. I když je to velká škoda – lidé, jako je ona, by naopak
v politice být měli. Je vzdělaná, sebevědomá, obětavá, pracovitá a taky přirozený vůdce.
Ale její práce v advokacii a v oblasti vzdělávání samosprávy je už tak náročná, že to prostě
už dál skloubit nešlo. Zastupuje stovky obcí a měst, pomáhá i některým krajům, publikuje, přednáší… Napříč spektrem. Chce psát své knihy. Musela si prostě zvolit, čemu bude
nadále věnovat svůj čas. A pro ni i pro nás dva to byla správná volba. Ale jak si můžete
všimnout, ve svém blogu se k veřejným otázkám stále vyjadřuje – nedá jí to. Aspoň to.
Poslední měl přes sto padesát tisíc přečtení. Nevídané. Jsem na ni hrdý.
Olomoucký kraj jste si už projel?
Olomoucký kraj jsem si nemusel projíždět, za těch deset let ho dokonale znám. Pořád
jsme někde. V řadě obcí a měst mají Nezávislí kandidátky, znám tu už stovky lidí. Pohyboval jsem se tu ještě předtím, než jsem se přistěhoval. Řekl bych to spíš tak, že znám
celou Českou republiku, mým druhým domovem je auto - jednak jezdíme po soudech,
přednáškách, jednak se potkávám s našimi zastupiteli napříč republikou. A proto bych
rád dobré věci odjinud přinesl sem.
Proč kandidujete s Moravany?
Protože si vážím toho, co dělali po celou dobu pro Moravu, a protože vím, jak je těžké být
státem nepodporovaným subjektem a při tom si udržet vysokou laťku. Nezávislí se snaží
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o totéž, takže máme stejné zkušenosti, někdy cítíme stejnou bezmoc, ale neubírá nám to
chuť něco pro naše kraje, obce a města dělat. I bez velkých partají za zády. Ve spojení je
vždy větší síla.
Co vidíte v Olomouckém kraji jako prioritu?
Všichni se ptají po prioritách, ale s tím nesouhlasím – prioritou je kraj jako celek, život
v něm jako celek. Od dopravy, přes školství, zdravotnictví, péče o mladé rodiny i o seniory.
Každá generace má jiné priority. Tak to musíme i vnímat, aby se v našem kraji každý cítil
dobře a necítil se odstrčený.
Je váš postoj ovlivněný tím, že máte své zkušenosti třeba se zdravotní péčí?
Snažím se své nemoci nepodléhat, ale netajím se tím, že jsem kardiak, který má za sebou
vážnou operaci srdce, a v těle voperovaný deﬁbrilátor. Jsem už několik let pacientem
olomoucké fakultní nemocnice, která má v tomto oboru, podobně jako třinecké Podlesí,
velmi dobrý zvuk. Ano, takže mám osobní zkušenost s krajským zdravotnictvím. Do Olomouce mě odvezli po druhém infarktu a dodnes o mě pečují. Práce lékařů si proto velmi
vážím. A někdy s nimi nakládáme trestuhodně. Jako bychom nevnímali, že mají v rukou
naše životy. Nikdo z nás není nesmrtelný.
Věříte, že Nezávislí s Moravany v krajském zastupitelstvu usednou?
Kdybych tomu nevěřil, nestavíme kandidátku. A pokud se to stane, rozhodně nás bude
slyšet. A nejen to! Jsme schopni díky odbornému zázemí předkládat velmi fundované
návrhy. Takové, kterým budou lidé rozumět.
Kdybyste byl hejtmanem, o co byste se snažil?
Jsem realista, tedy vím, že přímo tato pozice mi nehrozí. Ale kdybych jím byl, a poradil
bych to každému, kdo by jím byl, snažil bych se o stmelení zastupitelstva, ne o trapné
politikaření na malém hřišti. Neměli bychom připustit, aby se do krajských zastupitelstev
dostaly nemoci vysoké politiky, jako jsou urážky a kšefty s funkcemi. To je mi odporné.
Ano, vyjednávání do politiky patří, ale musí mít glanc. Ode mne proto nikdo neuslyší věty,
že „všeci kradnú“, a podobně. Nejsem pozér, ale normální člověk, který vždy musel pracovat a pracuje doposud, dokonce i přesto, že jsem docela vážně nemocný. A jak vidíte,
snažím se něco dělat i pro jiné. Aniž jsem z toho kdykoli co měl, zajímat se o veřejné věci
mám zakódováno v sobě.
Co vám řekla na pozici olomouckého lídra manželka?
Byla to její myšlenka, kterou řekla poprvé v nadsázce: „Kandiduj ty, já už na to nemám
čas.“ Tak si nejsem jist, zda to od ní nebyla škodolibost (úsměv). Ale když to vyslovila,
řekl jsem si: „Proč vlastně ne?“ Vždyť jsem tu už opravdu doma, k samosprávě mám
silný vztah, a vím o ní prakticky všechno. Takže jsem se do toho pustil. Nemáme miliony
na kampaně, ale máme dobré lidi zdola, kteří nechtějí, aby je politika živila. Jen chtějí
svým dílem napomoci dobrému krajskému rozhodování. A toho je třeba si vážit.
Rozhovor s Františkem Zwyrtkem převzat z Parlamentních listů,
redakčně upraveno
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Moravskoslezský kraj
Také v Moravskoslezském kraji kandiduje strana Moravané samostatně, tedy pod číslem
45. Kandidátka obsahuje celkem 31 jmen moravských a slezských patriotů. Lídrem a kandidátem na hejtmanku Moravskoslezského kraje je starostka Mankovic paní Ing. Jarmila
Orlitová. Z dalších jmen je možné uvést známého architekta a fotografa Gustava Oulehlu
z Krnova, starostu Leskovce nad Moravicí Bedřicha Buťáka, zastupitele města Bruntál
Milana Bučka, ostravského projektanta Ondřeje Hetmánka, technika Jana Illíka z Opavy
nebo havířovského hudebního skladatele Pavla Galise. Na kandidátce jsou kromě starostů zastoupeni i učitelé, manažeři nebo projektanti.
Z regionálních bodů programu lze uvést boj za snížení znečištění ovzduší na Karvinsku
a Ostravsku při zachování nebo i zvýšení úrovně zaměstnanosti v regionu, vybudování
obchvatů měst Frýdek-Místek, Kunín, Opava, Bruntál a Krnov, dále třeba zachování a obnovu regionálních železničních tratí nebo boj proti plánované přehradě v Nových Heřmínovech. Přímo v Ostravě prosazujeme zachování historických budov komplexu Ostravica
–Textilia a jejich rozumné využití, postavení budovy Moravskoslezské vědecké knihovny
podle projektu známého jako Černá kostka nebo výstavbu stálého koncertního sálu pro
Janáčkovu ﬁlharmonii Ostrava.
Více na webové stránce: http://volby.moravane.cz/index.php?kraj=MSK

Ing. Jarmila Orlitová, kandidátka
na hejtmanku Moravskoslezského kraje
Jarmila Orlitová se narodila v roce 1961 v Novém Jičíně. Celý
svůj dosavadní život prožila v obci Mankovice, která se nachází
v Oderských vrších. Celé okolí je ovlivněno tokem řeky Odry, z čehož plyne, že se jedná o pěknou krajinu spojenou nejen s podhůřím, ale i s krásnými zákoutími této malebné řeky. Celá oblast leží
na pomezí Moravy a Slezska. Svoje rozhodnutí vést kandidátku
strany Moravané v krajských volbách vysvětluje následovně: „Vzhledem k tomu, že můj
život je úzce spjat s Moravou a Slezskem, cítím příslušnost k této části naší republiky.
Z tohoto důvodu jsou mi také velmi blízké myšlenky programu strany Moravané. Osobně
také cítím, že Moravě a Slezsku by měla být věnována z celorepublikového hlediska větší
pozornost, neměli bychom být „východem republiky“, ale částí naší krásné země, částí,
která má svůj význam a důstojné postavení.“
Od roku 1992 pracovala Jarmila Orlitová jako osoba samostatně výdělečně činná
v oblasti účetnictví, daní a auditů. Po volbách v roce 2010 byla členkou zastupitelstva
obce Mankovice, ve volbách v roce 2014 kandidovala za stranu Moravané. Za výsledky
mankovické kandidátní listiny se nemusí v žádném případě stydět, neboť v patnáctičlenném zastupitelstvu získali Moravané 5 mandátů a 3 naši zastupitelé byli zvoleni do rady
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obce. Volbou zastupitelů byli místní Moravané pověření na následující čtyři roky vést obec
ve funkci starosty a místostarosty. Od listopadu 2014 tedy působí Jarmila Orlitová ve funkci starostky obce Mankovice.

Rozhovor s kandidátkou na hejtmanku
Moravskoslezského kraje Jarmilou Orlitovou
Proč by lidé měli volit Vaši stranu?
Jsme strana, která má sídlo na Moravě. Tím se odlišujeme od doposud vládnoucích stran,
která mají svá sídla v Praze a na Moravě a ve Slezsku jsou jen ﬁliálky těchto stran. Jsme
strana, která prosazuje transparentní výkon krajské samosprávy. Usilujeme o prohloubení
spolupráce s obcemi a v rámci této spolupráce chceme pomáhat s efektivnějším čerpáním evropských dotací. V dlouhodobém pohledu chceme usilovat o komunikaci s ostatními moravskými kraji. Prosazujeme také oddělení státní správy a samosprávy, protože současný systém je nepřehledný a nezajišťuje ochranu občanů před státní byrokracií a zvůlí.
Pokud vyhrajete volby, co uděláte jako první ve vedení kraje?
Bude provedena analýza fungování současného krajského uspořádání. Vedení kraje si
musí určit priority svého dalšího fungování. V prvé řadě musí být v období ekonomického
růstu krajský rozpočet vyrovnaný. Chceme zastavit vylidňování některých okresů (Karviná,
Bruntál) z důvodu vysoké nezaměstnanosti. V rámci zákonodárné iniciativy chceme navrhnout vyrovnání platů ve veřejné sféře v Moravskoslezském kraji platům pražským. Jako
příklad mohu uvést rozdílné platy zaměstnanců České pošty na Moravě a ve Slezsku
a v Praze. Nesouhlasím rovněž s nerovným odměňováním žen a mužů za stejnou práci.
Kdo je pro vás nejpřijatelnější koaliční partner?
Debata o koaličních partnerech je otázkou pro období těsně po volbách. Až v tomto období bude nastartována debata o krajské koalici a nevylučujeme žádnou z demokratických
stran, která by byla ochotna se podílet na programu slučování krajů a obnovy Moravskoslezské země. Jsme otevřeni diskusi s těmito stranami.
Co by jste udělali pro zlepšení kvality ovzduší v Ostravě a celém kraji?
Tato otázka je velkým problémem Ostravska. Lidé zde dýchají nejšpinavější vzduch v Evropě. Náklady spojené s nemocemi a úmrtím, které způsobuje znečištění ovzduší, zde
představují až 10 % HDP. Eliminací těchto problémů můžeme ušetřit značné ﬁnanční prostředky v řádu stovek miliard. Z tohoto důvodu budeme prosazovat zpřísnění provozu
koksoven, které jsou největšími znečišťovateli ovzduší. Budeme prosazovat stanovení
emisních stropů pro velké zdroje znečišťování ovzduší. Součástí naší strategie je i snaha
o přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici, což povede ke snížení emisí.
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Podpořili by jste pokračování těžby v černouhelných dolech? Pokud ano, tak jak?
Hlubinná těžba uhlí je v kraji velmi citlivý problém. Zejména sociálně citlivý. V těžbě by se
mělo pokračovat a útlum by měl být pozvolný v návaznosti na omezování využívání fosilních zdrojů. Pokračování v těžbě by mělo být hrazeno ne z prostředků státu, ale z peněz
těch, kteří dosud na těžbě vydělávali.
Jak by jste pomohla obcím, které mají problémy s nedostatkem vody?
Jedná se o problém, který musí být řešen komplexně, to znamená musíme podporovat
programy a iniciativy, které povedou k navrácení krajiny do stavu, kdy bude přirozeně zadržovat vodu a nebude tak docházet k úbytku povrchových vod, které se stávají významným zdrojem vody vedle zdrojů podzemních, jejichž kapacita je omezena. Dnes jsme
v situaci, kdy krajina tuto přirozenou schopnost zadržovat vodu ztratila, což ukazují i časté
povodně. Dále budeme pokračovat v rozvoji sítě čistíren odpadních vod i v malých obcích.
Rozhovor s Jarmilou Oritovou byl převzat z Českého rozhlasu Ostrava,
redakčně upraveno

Kraj Vysočina
Také v Kraji Vysočina, který se z větší části nachází na Moravě, postavila strana Moravané
silnou kandidátku. V jejím čele je lesník Ing. Antonín Mičán z Jihlavy. Z dalších jmen je
možné uvést třeba žďárského etnografa Jana Kuču nebo jihlavského zahradníka Petra
Zvědělíka. Na kandidátce nechybí podnikatelé, pedagogové ani technici.
Hlavním problémem takzvaného Kraje Vysočina je jeho samotná existence, proti které
strana Moravané neustále vystupuje. Jedná se o umělý slepenec několika oblastí, které
spolu nemají nic společného. Spádovost padesátitisícového města Jihlavy je omezena
pouze na území jihlavského okresu. Východní část kraje má významné vazby směrem
na Brno a na Moravu, které se jihlavský krajský úřad marně snaží zpřetrhat. Západní část
je zase orientována směrem do Čech. Řešením tohoto problému by bylo zrušení krajů
a obnovení zemského zřízení, v rámci kterého by bylo toto území rozděleno mezi Moravu
a Čechy tak, jak to dobře fungovalo přes tisíc let.
Z regionálních témat moravské části kraje bychom chtěli zmínit například vybudování
obchvatů měst Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem a Třebíč, napojení moravské
části kraje na integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, modernizaci a elektriﬁkaci železnice na trati Brno – Jihlava, obnovu provozu na železnici z Moravských Budějovic do Jemnice nebo zachování památkově chráněných budov hotelu Na Růžku v Telči.
Více na webové stránce: http://volby.moravane.cz/index.php?kraj=VYS
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Kandidát na hejtmana Kraje Vysočina
Ing. Antonín Mičán
Antonín Míčan se narodil v Tišnově. Vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně, poté se odstěhoval do Jihlavy, kde krátce působil na radnici. Má 7 dětí a společně s manželkou jsou pěstouni
na přechodnou dobu. Pracuje jako lesní inženýr.

Jihočeský kraj
Jihočeský kraj zcela nesmyslně zahrnuje také moravské Dačicko a Slavonicko, z tohoto
důvodu postavila strana Moravané kandidátku také v tomto kraji. O její sestavení se zasloužila dačická místní organizace strany Moravané. Lídrem kandidátky je učitel Mgr. Bohumil Šuhaj z Dačic. Z dalších jmen osmnáctičlenné kandidátky je možné uvést předsedu
dačické organizace Moravanů, výtvarníka a spisovatele Jiřího Albrechta nebo zástupce
ředitele dačického gymnázia Milana Točíka.
Hlavním cílem této kandidátky je poukázat na naprostou nesmyslnost začlenění moravského Dačicka do Jihočeského kraje. Od té doby, co bylo moravské Dačicko (města
Dačice, Slavonice a okolí) protiprávně připojeno k takzvanému Jihočeskému kraji, dostal
se tento region na okraj zájmu, což se mimo jiné projevuje špatným dopravním spojením, stagnací rozvoje zdejších obcí a poklesem počtu obyvatel. Moravané důrazně trvají
na tom, že Dačicko patří na Moravu!
Z dalších regionálních témat Dačicka je možné zmínit například požadavek prodloužení železnice z Jemnice do Dačic v návaznosti na obnovení pravidelné dopravy na železnici z Moravských Budějovic do Jemnice.
Více na webové stránce: http://volby.moravane.cz/index.php?kraj=JIH

Kandidát na hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. Bohumil Šuhaj
Bohumil Šuhaj se narodil 1. dubna 1981 v moravských Dačicích. Po maturitě na dačickém gymnáziu vystudoval učitelství
pro střední školy (obor německý jazyk a geograﬁe) na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2006
je učitelem druhého stupně základní školy v Dačicích. Ve straně
Moravané působí jako místopředseda místní organizace Dačice.
Je také členem kontrolního výboru města Dačice. Trvale se angažuje v iniciativách usilujících o udržení železniční dopravy na jihozápadní Moravě.
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ONI
Říkalo se jim ONI. To ONI přeorali a převrátili vše do té doby generacemi lidí v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku ceněné, staletími prověřené, chráněné a lidu posvátné tak, že zde
nezůstal kámen na kameni. To ONI organizovali naše životy. To ONI přejmenovávali naše
města a vesnice, zrušili historické země, a rozdupali tak jejich staleté tradice. A pustili se
i do systematické „úpravy“ myšlení lidí. Co nebylo a ani nemohlo být uloženo v srdcích
lidí, nahrazovala hesla na všudypřítomných propagandistických poutačích a transparentech. A pěkně na očích! A tak se budovalo, zdravilo, zaštiťovalo, plnily se plány a slibovalo
se přátelství a spojenectví na věčné časy. Výsledkem měl být nový, socialistický člověk.
To ONI stavěli pomníky svým potentátům a vzorům a ve vnitrozemí Moravy na Dačicku
roku 1960 také jiné památníky své neomezené moci v podobě cedulí u silnic s nápisem
Jihočeský kraj. To když byl dačický okres zrušen, jeho území roztrháno na kusy a tyto
„nadbytečné“ části byly v rámci důsledné centralizace připojeny k nově vzniklým „velkým“
okresům, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Jindřichův Hradec. „Však on je vezme čert a vše se dá
zase do pořádku,“ říkali každým následujícím rokem lidé, ale tak, aby to se to nedoneslo
k uším zástupců těch, kterým se říkalo ONI, a čekali až to přijde.
Když v té době někomu z dospělých u nás doma nekontrolovaně „bouchly saze“, a já
tak slyšel v barvitém podání o tehdejších funkcionářích vládnoucího režimu, třeba to, že
rozhodují o osudech jiných, ačkoli ve škole byli „blbí jako tága“, byl jsem po takovém
spontánním projevu rodičovské autority upozorňován, abych o tom nikde nemluvil. Byla
to zvláštní doba. V kostele pan farář kázal v jinotajích proti zvůli a lidské nenávisti, v ulicích před kostelem hlas z rozhlasu bouřil proti tmářství, reakci a naznačoval světlé zítřky.
A škola samozřejmě tvrdila muziku. Ve snaze odhalit skutečný stav věcí byly noviny čteny
i mezi řádky, náhodní diskutéři na nárožích ulic se při svých rozborech domácího či me-

Hraniční kámen označující hranice mezi Čechami a Moravou.
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zinárodního dění ohlíželi kolem sebe, jestli je někdo neslyšel, když právě vyslovili něco
proti něčemu. A když dlouhodobě a vydatně pršelo, říkali lidé potměšile, že to ten nahoře
splachuje všechno to, co ONI tady dole „nadělali“. Kdo to nezažil, nemůže to nikdy pochopit. A tak v tlaku rozporů doby jsem se jako dvanáctiletý školák toho roku 1960 dopustil
své první „revolty“ proti začlenění moravských Dačic do Jihočeského kraje. Při vyplňování
úvodní stránky nové žákovské knížky jsem do řádku, kde měl být uveden Jihočeský kraj,
úhledným písmem napsal MORAVA. Kupodivu se nic nestalo, možná, že třídní učitelka
byla stejného názoru. Žákovská knížka své funkční období odsloužila, a dokonce se dožila i současnosti. Dnes ji uchovávám mezi ostatními osobními cennostmi.
A potom se náhle hnuly ledy! Obyvatelé Dačicka se tentokrát hodně hlasitě ozvali,
krajské cedule se zakývaly. Události roku 1968 i pro mě znamenaly nejprve velké naděje,
v závěru pak totální ztrátu iluzí a následující dlouhé roky „normalizace“ potom nechutný
pocit tuposti prožívané reality. Toho nešťastného srpna osmašedesátého volala moje maminka od vchodu do papírnictví na dačické mladíky, kteří před průjezdy tanků a obrněných transportérů malovali na protější opěrné kamenné zdi vápnem protisovětská hesla:
„Dávejte si pozor, kdo se na vás dívá!“ Nevěřila JIM, nevěřila ani v „socialismus s lidskou
tváří“. Věděla, jak to dopadne. Počet pomníků potentátů diktatury se rozrostl, zazářila červeň nových poutačů a transparentů, přežily to i cedule s nápisem Jihočeský kraj v samém
středu bývalého dačického okresu. A lidé se opět přizpůsobili.
Rok 1989 přinesl konec podivného experimentu. ONI konečně dovládli! Byl jsem již
ve zralém věku, snažil jsem se proto hned tak nepodléhat idealistickým vizím. Svoboda
vtrhla do ulic způsobem, jaký jsme do té doby nepoznali. A pod různými hesly, které s od-

Cedule označující hranice takzvaného Jihočeského kraje a okresu Jindřichův Hradec.
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stupem času zní směšně. Třeba to o penězích, které se válejí po zemi všude kolem, stačí
je jenom posbírat. Ale Zlín,
přejmenovaný na Gottwaldov,
se stal zase Zlínem, zrušení
Země moravskoslezské bylo
prohlášeno za protiprávní akt,
85 % obyvatel moravského
Dačicka si přálo rozchod s Jihočeským krajem, po otevření
hranic s Rakouskem byl Slavonicím a jejich okolí předvídán nebývalý rozvoj, diskutéři
Nová cedule vítající řidiče v takzvaném Kraji Vysočina.
na nárožích ulic hlasitě probírali politiku bez ohlížení se kolem sebe a politici na televizních obrazovkách měli plná ústa masarykovské republiky.
Zdálo se, že náš společný „dům“ bude důkladně zrekonstruován. A pěkně od základů!
Vypadalo to tak nadějně, že i já deﬁnitivně uvěřil. A úplně stejně jako roku 1968. Oni přece
nejsou ONI!
Dnes se nacházím již ve věku přezrálém a mám se za čím ohlédnout. Byl jsem trapný
a nenapravitelný idealista? Opět jsem naletěl? V tom případě mě může utěšovat pouze ta
skutečnost, že už s největší pravděpodobností nebudu mít možnost si to zopakovat potřetí. Jak je jenom možné, že současná vládnoucí garnitura se zhlédla v praktikách, které
používali ONI? Morava opět nemá své místo ve společném domě, v domě s opravenou
střechou a fasádou, ale se starými, prohnilými základy. Ne, nejsem škarohlíd, který nedokáže vidět kolem sebe nic pozitivního. Tak tomu skutečně není. Nemůžu však neodsoudit
současné kariérní politiky, kteří od ostatních lidí dostali moc, ale místo toho, aby jim sloužili, mají je za stádo ovcí. Jenom ovcím je jedno, do jaké ohrady je zavřou. A lidé? Ti se
opět přizpůsobí! Ale je třeba je nechat vykřičet, řešení jejich požadavků pak oddalovat,
přidáváním pochybných argumentů, polopravd a lží je průběžně zpochybňovat a to tak
dlouho, až se dostaví lhostejnost. A lhostejnost s apatií je věru mocný spojenec. Když
se k nim pak přidá i pečlivě vypiplaná nevědomost, vzorná to dcera neinformovanosti,
je vyhráno. Funguje to dokonale! Jak snadné je potom obejít Ústavu České republiky
a do autu odkopnout protiprávní akt zrušení Země moravskoslezské. Ale jít ještě dál! Tvrdit, že Morava a Moravané neexistují, a takovou tvrdou notu potvrdit vytvořením čtrnácti
krajů nerespektujících moravské hranice. Co na tom, že je to proti vší logice, co na tom, že
nic nemůže pořádně fungovat, co na tom, že tato nejhloupější varianta ze všech ostatních
hloupých centralisty řešených „krajských variant“ je nejdražší. A aby toho nebylo málo,
celé to hrůzné dílo bylo ještě nutné korunovat sloučením samosprávy a státní správy!
K ochraně a zabezpečení tohoto výplodu je pak třeba jeho kritiky, zejména předkladatele
požadavku na nové a spravedlivé územně správní členění státu, různými způsoby očerňovat a podsouvat jim zlé postranní úmysly. Jó, přátelé, demokraticky vládnout se musí
umět!
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Kdyby mi kdokoliv do očí řekl, že já, zemsky cítící Moravan, jsem nacionalista a separatista, bez okolků bych mu ve vší slušnosti sdělil, že je pitomec. A vůbec bych přitom neviděl vzor v prezidentovi této republiky, který v Martínkově u Moravských Budějovic přímo
před shromážděním lidí označil svého odpůrce s červenou kartou za vola.
Pomníky totalitních potentátů zmizely, jejich cedule uprostřed území bývalého moravského okresu Dačice to opět přežily. A dokonce zde přibyly jiné s nápisem Vysočina.
Další slepenec územních celků, které k sobě nepatří ani náhodou. Vzorem mu byl jistě
podobný, ale menší slátanec českého a moravského území z roku 1960, okres Jindřichův
Hradec, přeživší krkolomné události doby. Slepenec, který Václav Havel při své návštěvě
Dačicka roku 1997 trefně přirovnal k jakési předpotopní příšeře. Jihozápadní Morava tak
byla vymazána. Jak jsem to psal na začátku o přejmenovávání, kterého se dopouštěli
ONI? A Slavonice? Předvídaná renesance se nedostavila. Pouze vylidňování oblasti. Zdá
se, že i ten výše zmíněný čert odvedl špatnou práci.
Jak to tedy vlastně je? Těm, co vládli a za všechno mohli, jsme
říkali ONI. Ale jak označovat jejich demokraticky zvolené následníky? V mnohém se chovají jako ONI, jsou tedy také oni ONI?

Jiří Albrecht
předseda MO Dačice

Pardubický kraj
Politická strana Moravané kandiduje také v Pardubickém kraji. Důvodem je skutečnost,
že k tomuto kraji byla nepovedenou správní reformou přičleněna také část Moravy. Konkrétně se jedná o okolí Svitav, Jevíčka a Moravské Třebové. Lídrem kandidátky je zde
překladatel Jaroslav Marek z Bělé u Jevíčka. Další kandidátkou je výzkumná pracovnice
Jitka Kozelková z Pardubic.
Hlavním cílem této kandidátky je upozornit na nesmyslnost aktuálně platného krajského
zřízení, které za prvé nerespektuje hranice historických zemí, a tím ani přirozenou spádovost a za druhé staví na stejnou úroveň města nadregionálního významu, jako jsou Brno
nebo Ostrava s provinčními městy velikosti Pardubic. Strana Moravané odmítá nesmyslné
přičlenění moravských území Hřebečska (okolí Moravské Třebové), Svitavska a severní
části Malé Hané (okolí Jevíčka) k takzvanému Pardubickému kraji. Toto správní členění je
naprosto ahistorické a proti přirozené spádovosti i zdravému rozumu. Celý tento region má
podstatně blíže do Olomouce nebo do Brna, než do provinčních Pardubic. Přiřazení této
oblasti k takzvanému Pardubickému kraji znamená její naprostou marginalizaci.
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Z regionálních témat, které strana Moravané pro moravskou část tohoto kraje nabízí, lze zmínit potřebu vybudování obchvatu Svitav, výstavbu rychlostní silnice ze Svitav
do Brna nebo obnovu pravidelné přepravy cestujících na železnici v úseku Chornice –
Velké Opatovice.
Více na webové stránce: http://volby.moravane.cz/index.php?kraj=PAR

Kandidát na hejtmana Pardubického kraje
Jaroslav Marek
Jaroslav Marek se narodil 21. března 1975 v Moravské Třebové. Po maturitě na Gymnáziu Vídeňská v Brně studoval italštinu
a portugalštinu na Masarykově univerzitě v Brně. Poté pracoval
jako člen operního sboru Národního divadla v Brně a později Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Kromě toho pracuje také jako učitel italštiny. Má dvě děti, Jaroslava a Emily. Je
odhodlaným bojovníkem proti nesmyslnému začlenění Svitavska, Jevíčska a Moravskotřebovska do takzvaného Pardubického kraje.

Rozhovor s kandidátem na hejtmana Pardubického kraje
Jaroslavem Markem
Proč by měli lidé volit Vaši stranu
Jsme moravskou politickou stranou sídlící na Moravě, jejíž představitelé se nederou o funkce v Praze. Nabízíme program zemské samosprávy namísto krajské hry na samosprávu.
Kdo podporuje stávající krajské zřízení v jakémkoliv kraji, v Čechách, na Moravě nebo
ve Slezsku, ve skutečnosti nepodporuje samosprávu ale pouze usiluje o partikulární politické výhody. Kraje jsou dnes bez reálných kompetencí, disponují jen 8 % rozpočtového určení daní. Tento parametr bývá v civilizovaném světě až 5x vyšší – 30 a více procent. Vše podstatné v ČR se rozhoduje pouze v Praze a hejtmani krajů spíše jen pózují na fotograﬁích.
Pokud vyhrajete volby, co uděláte ve vedení kraje jako první?
Zahájíme vážnou diskusi o slučování krajů a obnově opravdové samosprávy, zrušené
komunistickým režimem v roce 1948 a pozdějšími vládami nikdy neobnovené.
Kdo je pro Vás nejpřijatelnější koaliční partner?
Koaliční partner, nevystupuje-li subjekt již ve volbách jako koalice, se vždy řeší až po volbách podle skutečného rozložení hlasů voličů. Nevylučujeme spolupráci s žádnou z demokratických stran, která se bude ochotna podílet na prosazování skutečné samosprá-
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vy – přesunu kompetencí státu na takové úrovně (obce a země), kde o nich bude možno
nejlépe rozhodnout.
Jaké jsou Vaše hlavní priority při řešení dopravní situace v Pardubickém kraji?
Nejnutnější investice v dopravě je například synchronizace semaforů v Pardubicích k dosažení funkční zelené vlny, výstavba obchvatu Pardubic a mnoha dalších měst v kraji,
výstavby cyklostezek, výkupy pozemků pro plánované dopravní stavby a další. Všechna
související tvrdá práce ve vztahu k pragocentristickému korupčnímu systému bude však
mít vždy jen omezené výsledky často neznatelné pro občany kraje. Dosažení skutečné
samosprávy je proto nejdůležitější prioritou také v oblasti dopravy.
Myslíte si, že je vhodné postavit novou Krajskou nemocnici v Pardubicích takzvaně
na zelené louce?
Postavit nemocnici na zelené louce je odborně ekonomicky nejefektivnější způsob modernizace nemocnice. Ve světě je několik vzorových příkladů (např. ve Švýcarsku), kde
vedle nemocnice leží rozlehlé parkoviště, na kterém se po asi padesáti letech postaví
nová nemocnice a ta stará se zbourá a poskytne místo pro parkoviště a tak cyklicky
dále. Na značnou počáteční investici je však z pražského centra prakticky nemožné dosáhnout, centrum potřebuje rozdělovat investice do zdravotnictví podle svých zájmů, ne
podle zájmů v jakémkoliv regionu. Gigantickou korupci po vzoru Pancová-Rath nelze bez
skutečné samosprávy skutečně systémově řešit.
Jak byste podpořili cestovní ruch v Pardubickém kraji? Ten se pravidelně umisťuje
na konci žebříčku návštěvnosti.
Pardubický kraj není ve skutečnosti popelkou v cestovním ruchu. Řešit turistický ruch
na centrální úrovni, jako se tomu děje dnes, je naprostý nesmysl. Rozdělit republiku od zeleného stolu z centra na stále nové umělé tzv. „turistické regiony“ při rozpočtovém určení
daní pouhých 8 % pro kraje a 20 % pro obce nikdy nepovede k uspokojivému výsledku ale
jen k narůstání korupce. Regiony a obce potřebují několikanásobně vyšší příjmy a kompetence a samy naleznou svůj vlastní způsob turistické propagace.
Rozhovor s Jaroslavem Markem byl převzat z Českého rozhlasu,
redakčně upraveno

Senátní volby
V senátních volbách budou za stranu Moravané kandidovat hned čtyři kandidáti, což je
nejvyšší počet v historii strany. Ve východní části Brna to bude historik Jiří Pernes (v koalici s ODS), v západní části Brna a v přilehlých obcích archeolog Bohuslav Klíma, na Hodonínsku místostarosta Hodonína Vítězslav Krabička a na západní Moravě (Jihlavsko,
Telečsko. Dačicko) Zdeněk Kučírek.
Více na webové stránce: http://volby.moravane.cz/senat.php
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Doc. PhDr. Bohuslav František Klíma, CSc.,
kandidát do Senátu v 55. obvodu (Brnovenkov)
Bohuslav František Klíma (narozen 3. května 1950) je moravský
archeolog a vysokoškolský pedagog. Působí na katedře historie
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se zejména raně středověkou archeologií. Jeho působení je spojeno
především s významným výšinným velkomoravským Hradištěm
sv. Hypolita ve Znojmě. V květnu 2014 kandidoval z desátého místa za stranu Moravané
do Evropského parlamentu.
Bohuslav Klíma vystudoval ﬁlozoﬁckou fakultu Masarykovy univerzity (tehdy Universita
Jana Evangelisty Purkyně) v Brně. V letech 1972–1973 krátce působil v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, poté až do roku 1979 jako asistent a odborný asistent
na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po roce 1979 se
stal vědeckým a posléze samostatným vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu
Československé akademie věd v Brně. Podílel se na archeologických výzkumech na velkomoravském hradišti v Mikulčicích a na archeologickém průzkumu rotundy sv. Kateřiny
na znojemském hradě. Posledně zmiňovaný výzkum v letech 1990–1993 přímo vedl. Kromě toho začal od roku 1986 soustavně působit na archeologickém výzkumu významného
velkomoravského výšinného Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. Zde působí (pod hlavičkou Masarykovy univerzity) až do dnešní doby. Po reorganizaci pracovišť Akademie věd
tuto instituci opustil a vrátil se znovu na katedru historie Pedagogické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. Zde působil nejprve jako odborný asistent a od své habilitace v roce
1996 jako docent. V období 1996–2000 zastával funkci vedoucího katedry. Během své
vědecké činnosti se zabývá zejména velkomoravským kovářstvím. Doktorskou disertaci
psal na téma Stavební kování velkomoravské architektury. Kandidátská disertace nesla
název Kovářské řemeslo velkomoravských Mikulčic. Habilitaci získal za práci Znojemská
rotunda ve světle nových výzkumů. V roce 1996 oznámil objev velkomoravské kamenné
církevní architektury na Hradišti ve Znojmě (kostel a rotunda). Od roku 2007 na Hradišti
postupně odkrývá nově objevené velkomoravské pohřebiště. Bohuslav Klíma za přínos
v oblasti archeologie obdržel v roce 2014 cenu hejtmana Jihomoravského kraje za vybudované nové muzeum Velké Moravy ve Znojmě Hradišti a za celoživotní práci v oblasti
výzkumu Velké Moravy.
Bohuslav Klíma se také dlouhodobě zajímá o problematiku Moravy. V roce 1989 probuzená, tehdy velmi živá a následně odstrčená otázka samosprávného postavení Moravy
je dodnes všemi prostředky dále pozvolna utlumována a navíc často zcela zkresleně interpretována jako rozbíjení republiky. Právě naopak se budeme snažit o návrat k historicky
ověřenému, dobře fungujícímu a prosperujícímu státoprávnímu uspořádání, násilně zrušenému v roce 1948. A to cestou trpělivého vysvětlování, rozumné argumentace, přibližování jednoznačných výhod a opětovného probouzení moravského patriotismu při časté
komunikaci s širokou veřejností. Vedle tohoto cíle snažení, který je také základní prioritou
politické strany Moravané, hodlá Klíma velmi pozorně naslouchat nejrůznějším problé25

mům občanů, radit se s nimi a snažit se pomáhat tyto problémy řešit. Nehodlá se vyhýbat
kritickým vyjádřením a upřímné snaze o nápravu v oblasti sociální politiky, dále školství,
vědy a výzkumu. I když není zemědělským odborníkem, není mu lhostejné mnohdy neuvážené a krátkozraké hospodaření se zemědělskou půdou (bionafta, výstavba nových překladišť zboží na kvalitních zemědělských půdách v okolí Brna a jinde). Zaujímá také výrazně kritické stanovisko k pomalému řešení (neřešení) ožehavého problému současnosti,
kterým je migrační krize, vyvolávající v naší veřejnosti silné obavy a strach o budoucnost
našich dětí. Není mu cizí ani ochrana přírody, vodních zdrojů, podpora drobných zemědělců, vinařů a také kvalita dopravní sítě a komunikací. Je rozhodným kritikem mnohdy
zdlouhavé a zbytečně komplikované činnosti úředních orgánů. Všechny nastíněné problémy hodlá řešit v úzké spolupráci se svými voliči a následně usilovat o nápravu.
Více na webové stránce: http://volby.moravane.cz/vizitka.php?kandidat=klima

Rozhovor s kandidátem do Senátu za Brno-venkov
Bohuslavem Klímou
Proč by Vás lidé měli volit do Senátu?
Jsem obyčejný člověk, který se věnuje archeologii a učí budoucí učitele dějepisu na Masarykově univerzitě. Setkávám se s řadou z vás, kteří si současnou politiku představují
trochu jinak. Nakonec ale uvěří slibům a u voleb dají svůj hlas znovu některé z velkých
politických stran, které nám již ukázaly, co umí, a mnohdy se zdiskreditovaly Tyto strany
nás nemohou překvapit ničím novým a rozhodně od nich nemůžeme očekávat politická
rozhodnutí a činy, které by vedly k rehabilitaci Moravy a Slezska. Jsem kandidátem politické strany Moravané, a proto k těm hlavním, obecným a stále opakovaným tématům, které
vidíte okolo sebe na billboardech a plakátech, hodlám ještě připojit „říznou moravskou
notu“. Byl bych opravdu moravským senátorem, který by napomáhal řešení jak celospolečenských problémů, tak v Praze hájil zájmy Moravy a Slezska.
Jaký nový zákon v případě zvolení navrhnete?
Moje snažení bude vycházet z osobního kontaktu a konzultací s občany. Ti musí vědět, že
o jejich názory je zájem a že je někdo, kdo se na politické scéně pokusí jejich problémy
řešit a dobré zákony prosazovat. Rozhodně bych navrhl zákon o sloučení krajů, obnovení
zemského uspořádání naší vlasti spočívající ve členění republiky na Zemi Moravskoslezskou, Zemi Českou a Prahu. Takové uspořádání je nejen spravedlivé, ale především historicky osvědčené. A navíc ušetří obrovské peníze – ročně až 85 miliard Kč!
Jak byste chtěl zvýšit důvěryhodnost Senátu?
K tomu by měli přispět všichni senátoři řádným plněním svých povinností. Myslím, že
by se veřejnosti měly poskytovat podrobnější informace o výsledcích práce senátorů,
komentovat jejich přijatá rozhodnutí, zákony a tím dokladovat užitečnost této instituce.
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Do politiky vstupuji s dobrými úmysly – prosadit kvalitní zákony. Politika je vlastně služba
lidem a pokud se bude dělat poctivě, s rozumem, lidé to poznají a budou Senát respektovat.
V čem vidíte nejpalčivější problém Brna-venkova?
Rozhodně jedním z palčivých problémů Brna-venkova je doprava na svitavské výpadovce, která si vyžaduje rychlého a zásadního řešení. Podobný dopravní problém je například i dlouhodobě plánovaný obchvat Kuřimi. Mně samotnému se také nelíbí zbytečné
zabírání ploch s kvalitní ornou půdou k výstavbě velkých halových překladišť. Další věci
a problémy, do jejichž řešení se budu chtít v případě zvolení pustit, rozhodně vyvstanou
po konzultacích s voliči.
Co uděláte pro zlepšení politické kultury v ČR?
Politická kultura je u nás špatná. Vše je v lidech, v jejich chování a v mezilidských vztazích. Navíc je politika mnohými politiky brána jen jako dobrý zdroj obživy a nikoliv jako
veřejná služba pro občany. Cestu k nápravě vidím ve výchově, vyžadování a dodržování
daných norem slušného chování, v kultivované výměně názorů, v naslouchání argumentů
druhých. Musíme se všichni snažit a hlasitě kritizovat ty, kteří zásady slušného chování
nedodržují. Sprosťáci a prospěcháři by v politice neměli mít co pohledávat.
Budete se kromě práce v Senátu věnovat i jiným aktivitám?
Práci v senátu pro Moravu a její obyvatele se samozřejmě budu věnovat naplno a bezezbytku budu plnit všechny povinnosti. Jsem však přesvědčen o tom, že mně vyjde čas
i na předávání vědomostí a zkušeností mým vysokoškolským studentům a také na postupné zpracovávání jedinečného archeologického výzkumu velkomoravského mocenského centra ve Znojmě-Hradišti, kde s kolegy a studenty bádáme již 30 roků a dosáhli
jsme tam významných úspěchů.

Doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr., kandidát
do Senátu v 58. obvodu (Brno-město)
Jiří Pernes (narozen 4. července 1948) je historikem, který se
věnuje dějinám českých zemí od roku 1848 do pádu komunistického režimu. Napsal několik knih o vládě Habsburků a významných představitelích tohoto rodu, o Komunistické straně Československa a důležitých okamžicích jejího vývoje, na svém kontě
má řadu vědeckých prací a studií. V letech 1966–1970 studoval
na Filozoﬁcké fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně, pracoval jako odborný pracovník v muzeu, od roku 1986 do roku 1990
byl ředitelem Historického muzea ve Slavkově u Brna, následně ředitelem Moravského
zemského muzea, od roku 1994 je vědeckým pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny AV
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ČR, v. v. i., v Praze a vedoucím jeho brněnského pracoviště. Krátký čas byl rovněž ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Žije v Brně, volný čas tráví na chalupě
v Kobeřicích u Brna. Je ženatý, má tři děti a tři vnučky.
Do senátních voleb se zapojil jako společný kandidát politické strany Moravané, jejímž
je členem, a ODS. Bezprostřední pohnutkou jeho rozhodnutí jsou politické události posledních let a měsíců. Má pocit, že pod záminkou tzv. politické korektnosti dochází k neustálému a nenápadnému omezování demokratických práv a občanských svobod v České
republice, zejména to pozoruje v oblasti svobody slova a informací. Znepokojuje jej sociální politika stávající vlády, štědře přidělující prostředky těm, kterým se nechce pracovat,
a naopak nezodpovědně šetřící v oblastech, kde to není vhodné, jako je bezpečnostní
politika, armáda či věda a výzkum. Proti těmto tendencím chce v Senátu Parlamentu České republiky vystupovat a aktivně usilovat o nápravu. V neposlední řadě chce v této pozici
připomínat existenci Moravy jako historické země českého státu, jež je od roku 1948
záměrně likvidována. Polistopadové vlády tak důstojně navázaly na politiku KSČ. Odmítá
stále výraznější zasahování Bruselu do života suverénních států, včetně České republiky,
odmítá způsob řešení migrační krize, který zvolila bruselská reprezentace.
Facebookový proﬁl: www.facebook.com/JiriPernes/
Více na webové stránce: http://volby.moravane.cz/vizitka.php?kandidat=pernes a www.
jiripernes.cz

JUDr. Vítězslav Krabička, kandidát
do Senátu v 79. obvodu (Hodonín)
Vítězslav Krabička se narodil 2. července 1959 v Kyjově a je právníkem a komunálním politikem s bydlištěm v Hodoníně. V dětství prožil 16 let v Dětském domově v Hodoníně. Po absolvování
právnické fakulty univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně pracoval jako právník ve Spotřebním
družstvu Jednota v Hodoníně. Poté na začátku devadesátých let
pracoval jako ředitel Okresního podniku bytového hospodářství, kdy po rozdělení tohoto
státního podniku na jednotlivé městské státní podniky začal podnikat a následně začátkem roku 2000 se začal plně věnovat advokacii a to až do dnešních dnů.
V komunální politice pro občany pracuje již od roku 1998, kdy byl dvakrát členem
Rady města Hodonína a v roce 2014, byl zvolen do funkce prvního místostarosty města
Hodonína, kde se zaměřuje zejména na oblast právních vztahů a transparentnosti státní
správy a samosprávy.
Jeho koníčkem je příroda a její ochrana, k této činnosti vede již více než 41 let děti v oddílech spolku ZÁLESÁCI – pobyt v přírodě, dříve v oddílech Svazarmu a Pionýru. V rámci
práce s dětmi pořádá a organizuje víc jak 32 let letní tábory, kterých se zúčastňuje v jed-
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notlivých turnusech až 100 dětí pod vedením zkušených vedoucích, bývalých dětských
členů místní organizace.
Za činnost komunálního politika a práci s dětmi byl oceněn Českou radou dětí a mládeže Praha cenou Přístav za významnou podporu sdružení dětí a mládeže a volnočasových aktivit pro děti a mládež. Je 31 let ženatý, má tři dcery a již i tři vnoučata. Ve svém
životě dokázal, že když člověk i při nepřízni osudu chce, tak dokáže hodně dobrých věcí
pro společnost udělat.
Do Senátu chce kandidovat především proto, že jako komunální politik, který je blízko
svým občanům, vnímá často důsledky nekvalitních a někdy i zbytečných zákonů. Jako
právník může nabídnout své odborné právní znalosti, neboť má za to, že Senát posuzuje
právě právní dopad zákonů na obyčejné lidi. Nechce taktéž, aby se zapomínalo na Moravu, která se stala v novodobých dějinách zcela opomíjenou zemí.
Více na webové stránce: http://volby.moravane.cz/vizitka.php?kandidat=krabicka

Zdeněk Kučírek, kandidát do Senátu
v 52. obvodu (Jihlava)
Zdeněk Kučírek (62 let) je kandidátem strany Moravané ve volebním obvodu číslo 52, který zahrnuje Jihlavsko, Telečsko a Dačicko. V Senátu by chtěl přispět k lepší komunikaci úřadů s voliči, smysluplnému přidělování dotací, omezení imunity poslanců
a senátorů, bojovat proti mnohoobročnictví (jeden politik – jedna
funkce) a do budoucna by chtěl přispět k přeměně Senátu v orgán zastupující jednotlivé země České spolkové republiky (Čechy, Prahu, Moravu a Slezsko). V současné podobě nemá totiž Senát větší smysl.
Více na webové stránce: http://volby.moravane.cz/vizitka.php?kandidat=kucirek

Zprávy z propagační komise
Krajské volby se blíží mílovými kroky, a proto je právě v tuto dobu nutné o nás dát vědět
více, než kdy jindy. Propagační komise strany Moravané proto připravila velké množství
různých propagačních materiálů a předmětů, které jsou k vyzvednutí na sekretariátu strany (Malinovského náměstí 4, Brno) každé v pondělí od 17 do 19 hodin, nebo po předchozí domluvě i jindy. Jedná se o letáky, plakáty, nálepky kampaně Nápady pro Moravu,
balonky, propisky, trička, placky nebo třeba i tyto noviny. Pro větší akce je na sekretariátu
také k zapůjčení roll-up strany Moravané a propagační stánek. Prosíme všechny členy
a sympatizanty strany o distribuci propagačních materiálů ve Vaší obci a okolí.
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Povinností každé místní organizace by mělo také být zorganizování mítinku strany Moravané buď přímo ve Vaší obci, nebo v blízkém městě. Pokud nám dáte vědět, určitě
přijede i někdo z předsednictva.
Další způsob propagace naší strany a jejího programu je facebook a webové stránky.
Na facebooku www.facebook.com/moravaci pravidelně sdílíme posty týkající se činnosti
naší strany i dění na Moravě. K propagaci Moravy slouží také hojně navštěvované facebooková stránka Naša Morava: www.facebook.com/Nasa.Morava. V poslední době se
podařilo rozvířit moravské téma například v souvislosti se sdílením článku J. Stohla z našeho webu o čechizaci moravské společnosti, který měl skoro 20 000 shlédnutí. Dalším
propagačním médiem jsou jistě i naše webové stránky www.moravane.cz a navazující
volební stránky volby.moravane.cz, kde jsou představeny jednotlivé krajské kandidátky
a také kandidáti v senátních volbách. Návštěvníci webu se také mohou seznámit s volebním programem pro jednotlivé kraje a přidat také své vlastní nápady pro region. Právě
na tuto část webu odkazuje i nálepková kampaň Moravanů. Prosíme všechny členy a sympatizanty naší strany, aby sdíleli odkaz
na volební web na svých webových i facebookových stránkách
a informovali o něm všechny své známé. Jen tak můžeme dostat
náš program a naše kandidáty do povědomí více lidí.

Ondřej Mlejnek
předseda propagační komise

Mezinárodní konference Sebeurčení evropských regionů
a národů
Zveme všechny členy a příznivce strany Moravané, stejně jako všechny zájemce o Moravu a evropská regionalistická hnutí na konferenci o Sebeurčení evropských regionů
a národů, která se uskuteční v pátek 30. září 2016 na Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity na Poříčí 9 v Brně. Konference se zúčastní celé vedení Evropské svobodné aliance včetně některých europoslanců. Od 19 hodin na konferenci navazuje večeře s kulturním programem v blízké restauraci Železná růže na Hlinkách 48. Další den (sobota,
1. října 2016) program pokračuje tradičním Dnem za Moravu, který pořádá Moravská
národní obec. Přihlášky na konferenci jsou k dispozici na webu strany Moravané (www.
moravane.cz).
Konferenční poplatek je 200 Kč (700 Kč i s večeří a večerním kulturním programem).
Předsednictvo strany Moravané
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Program konference:
9:30–10:40 – 1. blok příspěvků (předsedající O. Mlejnek)
9:30–9:40: Úvodní slovo (Ondřej Hýsek, Jiří Mihola, François Alfonsi)
9:40–10:00: Günther Dauwen (Evropská svobodná aliance) – Evropská svobodná aliance (dějiny, současnost, cíle…)
10:00–10:20: Miroslav Mareš (Masarykova univerzita, Brno) – Strategie evropských hnutí
usilujících o sebeurčení
10:20–10:40: Ondřej Hýsek (Moravané) – Strana Moravané (dějiny, současnost, cíle…)
10:40–11:00 – přestávka, občerstvení
11:00–12:00 – 2. blok příspěvků (předsedající G. Dauwen)
11:00–11:20: Małgorzata Myśliwiec (Slezská univerzita, Katowice) – Regionální a entno-regionální hnutí v polské části Horního Slezska – šance pro další rozvoj nebo spíše hrozba stagnace?
11:20–11:40: Artur Jablonski (Kašubská jednota) – Kašubské národní hnutí
11:40–12:00: Cristian Kollmann (Svoboda pro Jižní Tyrolsko) – Cesta od autonomie
ke skutečnému sebeurčení. Případ Jižního Tyrolska.
12:00–13:30 – oběd, tisková konference
13:30–14:50 – 3. blok příspěvků (předsedající C. Kollmann)
13:30–13:50: Karol Rhode (Kašubská jednota) – Současnost kašubského jazyka
13:50–14:10: Mikuláš Krivanský (Maďarská křesťanskodemokratická aliance): Problematika maďarské menšiny na Slovensku
14:10–14:30: Hannes-Wilhelm Kell (Lužická aliance): Parlament Lužických Srbů
14:30–14:50: Fabrizio Piroddi (Sardinie) – Sebeurčení Sardinie
14:50–15:10 – přestávka, občerstvení
15:10–17:00 – 4. blok příspěvků (předsedající O. Hýsek)
15:10–15:30: Miguel Martínez Tomey (Aragonská unie) – Aragonie: Dějinná fakta a současná realita
15:30–15:50: Jiří Pernes (Moravané) – Dějiny moravského hnutí
15:50–16:10: Ondřej Mlejnek (Moravané) – Zemské zřízení a jeho výhody pro Českou
republiku
16:10–16:30: Bohuslav Klíma (Masarykova univerzita, Moravané) – Velká Morava a její
přínos pro současnou Evropu
16:30–16:50: Jaroslav Krábek (Moravská národní obec) – Moravská národní obec (dějiny,
současnost, cíle…)
16:50–17:00: Závěrečné slovo, závěrečná diskuze
19:00–24:00: Večeře a společenské posezení v restauraci Železná růže
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Království Králického Sněžníku
Vážené Moravanky, vážení Moravané,
náš spolek Království Králického Sněžníku vydal tento rok průkaz nazvaný „Doklad Moravského markrabství“. Smyslem projektu je oslovit občany České republiky kteří mají zájem
na tom, aby Morava nezanikla, a nabídnout jim tento doklad jako připomínku toho, že Morava ještě docela nedávno existovala jako samostatný subjekt, a to až do roku 1918 jako
Markrabství moravské a jako Země Moravskoslezská v Československu až do roku 1949.
Do dneška si už víc jak 800 občanů tento doklad pořídilo, aby podpořili moravské hnutí
a abychom mohli mít před vládou nějaký argument, že je tu moravská národnost a že jsou
lidi, kteří pro tu našu Moravu chtějí něco udělat.
Náš spolek podporuje také akci Pochod k prameni Moravy. Je pro nás velkou ctí, že
můžeme podpořit tuto promoravskou událost a že se můžeme poklonit před řekou Moravou, která dávala a dává nám Moravanům hrdost. Bez této řeky by Moravane nebyli.
Další ročník bychom chtěli tuto akci více zviditelnit. Prvních sto příchozích návštěvníků
k prameni Moravy s dokladem Moravského markrabství bychom chtěli odměnit malým
dárkem – odznakem Moravského patriota. Náš spolek na to zatím ale nemá ﬁnance, a tak
se obracíme na ty z vás, kteří nám můžete pomoci tento záměr realizovat. – Potřebujeme
celkem asi 2000 až 2500 Kč a za každý ﬁnanční příspěvek děkujeme. Náš účet je vedeny
u ČSOB, číslo účtu je: 263932969/0300. Děkujeme za podporu.
Petr Mahel
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