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MORAVSKÁ OBEC
Zpravodajský list Moravské národní obce
Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, desáté číslo listu „Moravská obec“, již tradičně pokračuje v rozvoji
rubrik, které zaznamenaly příznivý ohlas. Větší prostor proto získává rubrika „O Moravě na netu“, kde otiskujeme jednak
zajímavé myšlenky a názory z různých diskusních fór, o kterých si myslíme, že by neměly jen tak zapadnout. Jednak
argumentační příspěvky z diskusí, převážně našich členů, jež obhajují práva Moravy a Moravanů a mohou být poučením
nebo zdrojem informací. Některé příspěvky přetiskujeme z netu bez vědomí autora a to z prostého důvodu, že ho neznáme.
Jsme však přesvědčeni, že to jistě nebude nikomu vadit. K mnohým dotazům a připomínkám k našim internetovým stránkám
(www.moravska-narodni-obec.ic.cz). Jak jsme již informovali minule, jsou budovány „za pochodu“ a vzhledem k současným
studijním povinnostem jejich tvůrce pokračujeme pomaleji. Z tohoto důvodu nejdou stránky prozatím najít přes vyhledávače,
nemají dokončenu grafiku včetně hlavičky, aktualizace je nárazová a mnohé další nedokonalosti. Vše se změní v letních
měsících a dokončení stránek do základní podoby plánujeme do počátku září.
Za Společnou radu ing. Jaroslav.Krábek – předseda MNO

Z jednání Společné rady MNO:
Duben - SR projednala a schválila dotisk Sborníku č.4. Vzala na vědomí informace z jednání Moravského národního
kongresu a strany Moravané. SR projednala a schválila přijetí nových členů.
Květen - SR projednala a schválila další postup tvorby internetových stránek, včetně návrhu na doplnění. Vzala na vědomí
informace ze sjezdu strany Moravané a informace o zapojení členů MNO do orgánů strany. Byla provedena distribuce
dotisku Sborníku č.4. Byla projednána problematika získání stálého místa pro jednání SR a členů MNO a přijaty úkoly
k jejímu řešení.

Z činnosti MNO:
4. ročník vlastivědného Putování Moravou
V sobotu 12.května 2007 se uskutečnil 4.ročník pochodu pořádaného MNO Blansko - Putování Moravou, kterého se
zúčastnilo 42 lidí, kteří pocházeli převážně z Blanenska, Tišnovska a Brna. I tentokrát přišli zcela nový lidé, kteří projevili
zájem o Moravu, moravanství ale i o členství v MNO.
Trasa i letos vedla po různých zajímavostech střední části Moravského krasu, kde na zřícenině hradu Blansek dostali
účastníci Pamětní listy. Po rozdání Pamětních listů a po delší přestávce se pochodníci rozdělili do několika skupinek, které
pokračovali dál v cestě, kterou zkomplikovala nenadálá bouřka, ale stateční moravští pochodníci ji ve zdraví zvládli a dočkali
se i brzkého sluníčka. V prvním "cíli" v Obůrce v příjemném prostředí restaurace U Jiřího se posilnili a sdělili si své dojmy.
Někteří se odtud rozjeli auty či IDS JMK domů a zbytek se po občerstvení vydal po modré značce do druhého "cíle" do
Blanska na vlak. Kdo tudy nešel, opravdu prohloupil. Tato nově vyznačená cesta nás provedla kolem romantických jezírek,
zalesněným hlubokým žlebem s divoce rozeklanými skalami na jehož dně se mezi balvany klikatil a místy silně dral Palavský
potok. Fantazii se v tomto malebném koutku naší moravské země opravdu meze nekladly.
I tentokrát se pořadatelé akce shodli v tom, že akce měla úspěch a že se opět stala přátelským setkáním lidí všech generací
se vztahem k moravanství a že společné setkání opět posílilo náš vztah k Moravě a utužilo i vzájemné vztahy členů MNO.
Touto cestou bych chtěl jménem MO Blansko poděkovat našim příznivcům za propagaci na internetu "Moravskému
Radikálovi" z USA, jež na svém www.moravak.bloguje.cz (Moravské Blogování) tuto akci významně podpořil a
prezentoval. Stejný dík patří i Tomáši Skoumalovi, který náš pochod prezentoval v diskusním fóru na www.moravane.eu kde
mimo jiné najdete bližší informace o pochodu konaném na severní Moravě tzv.Pochod k prameni Moravy.
MNO MS Blansko
Momentky z pochodu

Od naších členů - postřehy, úvahy a zajímavosti:
Rozhýbejme poklidné moravské vody.
V poslední době jako člen Společné rady MNO často navštěvuji různé moravské subjekty a s tím související různá jednání
a vedu i nemálo diskuzí s řadovými členy těchto subjektů. Z těchto mích cest jsem vypozoroval pár zajímavých postřehů.
Hodně "moravsky smýšlejících" rádo vzpomíná, rozmlouvá a debatuje nad tím, jaké to bylo za slavných časů HSD - SMS v
čele s Boleslavem Bártou. Utápí se ve vzpomínkách a řeší nepodstatné až malicherné problémy. Moravské organizace
nedokáží oslovit obyčejné lidi - Moravany a diví se, že je tito lidé nechápou, či nevolí. Vůbec se těmto obyčejným občanům
nedivím, kdybych nebyl skalní Moravan, také by mě to nechalo lhostejným. Co může například strana Moravané nabídnout
příchozímu zájemci ve své kanceláři na Solniční? Jen slova a zase jen slova a žádné materiály, či akce! A Moravský národní
kongres? Jednou za čas plenární zasedání a dohadující se členy o křivdách, či nějakých historických nejasnostech Moravy.
Nebo být moravským rytířem, nosit krásné a drahé pláště. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál, ale nebudu. Musíme si
my všichni "moravsky smýšlející" konečně uvědomit, že alfa a omega veškerého snažení o Moravu je uznání naší moravské
národnosti. Nemá žádný smysl se navzájem handrkovat a myslet si, že právě ta naše moravská organizace je reprezentantem
Moravy a Moravanů, to z nás musí udělat ti obyčejní Moravané, to si musíme zasloužit, o to se musíme nejprve
přičinit. Nemá žádný smysl jen někde vysedávat a plakat co bylo a co není nebo se utápět ve skepsi. To nikam nevede a
hlavně nikam nepovede. Musíme být transparentní, lidé nás musí vidět a pochopit, že Moravané nezmizeli s pádem Velké
Moravy a nevymřeli jako mamuti. Například internet, zde si myslím se naskýtají nedoceněné možnosti k získávání lidí pro
Moravu. Stačí se jen na některé stránky podívat (např.Moravské Blogování) a člověk hned pochopí že Morava žije, co
mladých lidí má o ni zájem. My nesmíme jen čekat, mluvit, slovíčkařit a zase jen čekat. Nač? No vážně, nač? Už Napoleon
Bonaparte říkal "Je třeba zahájit boj, a ostatní už přijde samo!". A právě tahle osvědčená strategie platí i dnes pro nás.
Takovýmto "zahajovacím bojem" se může stát Výroční pochod Moravanů, který se bude konat letos 6.10. v Brně
jako důstojné připomenutí na první písemně dochovanou zprávu o Moravanech z roku 822 a místo zbraní mít moravské
vlajky a šerpy. Přestaňme jen mluvit a schovávat se, ale ukažme lidem, že Moravané žijí a dejme jasně najevo že jsme tu a
společně rozhýbejme ty poklidné moravské vody! Přemýšlejte! Ale prosím, ne moc dlouho.
Vladimír Novotný MNO-MS Blansko
II. sjezd strany Moravané
V sobotu 28.04.2007 se v Kulturním domě v Bošovicích konal II. sjezd strany Moravané, kterého se zúčastnilo na 80
delegátů a hostů. Tento sjezd se bohužel nevyhnul zbytečnému řečnění o moravské historii, ale i jiných zdlouhavých a často
až nudných projevů a frází, snad je to jakási daň podobných akcí. Zvlášť patrné to bylo u bodu "Návrh, diskuze a schválení
strategie, směřování strany na další období". Sjezdu se zúčastnili i dva hosté - poslankyně Volfová a zástupce Ruch
Autonomii Slaska což je organizace usilující o autonomii Slezska a uznání slezské národnosti v Polsku. Vedením strany byla
delegátům přednesena informace že od června 2006 byla strana přijata za řádného člena evropské politické strany EFA
(European Free Alliance). Tímto aktem se Moravané stali jedinou mimoparlamentní stranou v ČR, která je řádným členem
některé z celoevropských stran Evropského parlamentu. Podobný úspěch zaznamenali i Mladí Moravané kteří se stali
plnoprávným členem celoevropské organizace členů EFAI (Mladá evropská svobodná aliance) kde jako jediní z
postkomunistických zemí získali místo ve vedení EFAI. Jako rána z čistého nebe zapůsobil projev předsedy Dohnala na
konci první poloviny sjezdu. Předseda Pavel Dohnal zde poutavě prezentoval svůj osobní myšlenkový pochod, který vyústil v
přednesení svého návrhu, který byl v zápětí mezi delegáty sjezdu rozdán. V tomto se mimo jiné píše: V souladu s poznáním,
ke kterému jsem dospěl a zkušenostmi, které jsem získal při svém působení v občanských a politických promoravských
aktivitách navrhuji zásadní změnu programových cílů strany Moravané. S podporou této programové změny delegáty II.
sjezdu strany Moravané spojuji své další působení ve vedení politické strany Moravané. Ve stanovách strany Moravané v čl.
2 Programové cíle strany navrhuji uvádět pouze větu: Na základě práva moravského národa na sebeurčení usiluje strana
Moravané o nezávislost Moravy obnovením zákonodárného Moravského parlamentu s působností na území Moravské
katolické provincie. Tento návrh byl přijat. Z 66 řádných delegátů bylo 49 pro návrh. Zmíněný čl. 2 je defacto
nejradikálnějším promoravským programem minimálně od roku 1968. Když si vzpomenu na 90 léta, kdy podobné myšlenky
a názory zastávala jen hrstka lidí a kdy podobný návrh neměl žádnou šanci se v moravských subjektech zakořenit, tak je
to výrazný posun. Otázkou však zůstávají dvě věci, bude to stravitelné pro širokou moravskou veřejnost a nepřijde strana o
voliče? Dalším bodem sjezdu byla volba předsedy strany, což suverénně obhájil dosavadní předseda (získal 54 hlasů). Dále
proběhla volba dvou místopředsedů strany. Tyto posty těsně obhájili pánové Trnka a Hála. Poté proběhla volba členů do
přípravného výboru nově zřizovaného zemského sněmu (ZS) strany, který bude ustaven do konce června a bude koordinovat
činnost strany mezi sjezdy. ZS nahradí sjezdem zrušené krajské rady.
Vladimír Novotný MNO-MS Blansko
Strana Moravané na summitu prezidentů v Brně
Každého, kdo se zúčastnil nebo jen v televizi sledoval zahajovací ceremoniál při summitu prezidentů zemí střední a
východní Evropy v Brně, musel hřát u srdce pohled na les zlatočervených moravských vlajek, které daly jasně najevo, že
Moravané zde stále jsou a hlásí se o svá práva. Za organizaci této manifestace nelze než poděkovat straně Moravané a jejímu
předsedovi. Znovu se ukázalo, že pokud se připraví konkrétní smysluplná akce a organizačně se zabezpečí, lidé jí podpoří.
Důležitý byl i cíl manifestace deklarovaný Pavlem Dohnalem: „Jasně ukázat, že při návštěvě Brna nejsou prezidenti na
návštěvě v Česku nebo dokonce v Čechách, ale na území historické moravské země.“ Tedy ne stranická hesla a požadavky
ale myšlenka, na které se shodnou všichni Moravané. Drobnou vadou na kráse byla skutečnost, že se ne zcela podařilo
potlačit časté připomínání „stranickosti“ akce některými dlouholetými funkcionáři. Ti si stále nemohou zvyknout na
skutečnost, že již neválčí proti sobě a není tedy potřeba stále zdůrazňovat, která moravská politická strana či hnutí za
přípravou stojí. Tento fakt, na první pohled nepodstatný, však ubírá body politickému významu akce. Takto bylo v mnoha
mediích prezentováno, že manifestovali členové strany Moravané, přičemž bylo neopomenuto zdůraznit, že tato strana má
minimální podporu voličů. Ve skutečnosti šlo přece o manifestaci Moravanů – obyvatel této země a při existence jediné
moravské politické strany není důležité, kdo akci organizačně připravil. Zdůrazňování stranickosti podobných akce se tak
ukazuje politicky kontraproduktivní.

Jaké je tedy poučení z uvedené akce? Navrácení práv Moravě podporuje stále většina obyvatel Moravy a spíše jich přibývá.
Nelze se však domnívat, že prohlášením se za zástupce Moravy v politickém boji automaticky získám i hlasy Moravanů. Je
třeba přesvědčit, že strana Moravané je nejen připravena, ale i schopna zájmy Moravanů obhájit. K tomu povede ještě dlouhá
cesta a páteční manifestace v Brně byla jedním z prvních krůčků k dosažení tohoto cíle.
Jaroslav Krábek MNO-MS Brno

O Moravě na netu:
Český nacionalismus. www.forum.lide.cz – forum Morava, 17.04.2007 :
Stejně je ten český nacionalismus zvláštní. Lidé kteří se bijí za práva Lužických Srbů, vyvěšují Tibetskou vlajku,
podepisují různé petice atd. a tváří se strašně tolerantně, jako ochránci práv utlačovaných národů, tak ti samí lidé, když se
začne mluvit o Moravě a Moravanech najednou otočí o 180 stupňů a jsou z nich tvrdí čeští nacionalisté bez kouska tolerance,
kteří lidi co se hlásí k Moravské národnosti považují přinejmenším za blázny, či dokonce pouhé přihlášení se k Moravské
národnosti považují za strašný nacionalismus, aniž by ten svůj viděli.
K tomu je však v protikladu vztah některých radikálnějších českých nacionalistů, kteří nemají rádi skoro každého cizince a
těmto kupodivu často Morava a Moravanství vůbec nevadí či dokonce mají k němu vřelí vztah.
Vandalsprostejov
České stránky o názvu ČR : www.kauzacesko.cz
Motto stránek: „Češi se stali obětí lží a manipulace. Cílem těchto stránek je prokázat, že zavádění názvu „Česko“ je zcela
zbytečné, nesmyslné a nešťastné a Českou republiku značně poškozuje, nejvhodnějším jednoslovným označením České
republiky je tradiční název Čechy“. Dále stránky obsahují argumentaci autora stránek obhajující jeho názor.
Diskusní příspěvek na stránkách „kauzacesko“, 14.5.2007 :
Jsem Moravan a ani mně se Česko nelíbí. Přesto musím prohlásit, že označení Čechy pro celý stát je geografická, historická i
prostě lidská zhovadilost. Ať se na mne autor těchto stránek nezlobí, ale pokud je to myšleno vážně, pak musí být totální
„ignorant“. Neexistuje jediný historický příklad, že by se území Moravy nazývalo Čechy. Argumenty pana autora jsou často
opravdu směšné: „Na mnoha mapách Evropy je Bohemia a již ne Moravia, proto je Morava části Čech“. Jenže ono tam není
ani Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko a mnohé další „malé“ země. Jsou snad také části Čech? Zná snad pan autor nějakou
historickou mapu Bohemie které obsahuje i území Moravy? Asi těžko, protože neexistuje. Podobně vyvozovat že
reprezentace Bohemie na olympijských hrách byla i reprezentací Moravy a tudíž je Morava součástí Čech je hodně přitažené
za vlasy a to i v případě, že nějací Češi z Moravy v ní byli (ono šlo spíše o snahu reprezentace „národní“, ne uzemní). Závěry
si již pan autor přibájil nebo neví, že v této době zde existovaly dvě zcela rovnoprávné země se svými sněmy a zemskými
vládami – Čechy a Morava. Že se reprezentace Čechů z Čech často stavěla do pozice mluvčích a reprezentace i česky
mluvících Moravanů je pravdou a vyplývala z jejich politických snah dosáhnout hegemonie v celém prostoru zemí bývalé
koruny české. Ale i ona uznávala Moravu jako svébytnou zemi vedle Čech. Odvolávat se na Karla Čapka již je ale velká
drzost, snad každý trochu vzdělaný člověk ví, že Čapek prosazoval pro nový stát název Velká Morava. Dohodu ze SaintGermian, která stála u zrodu Československa nebo ústavu ČR a ve kterých se jasně mluví o Čechách, Moravě..., je snad již
zbytečné připomínat. Že v Čechách je spousta lidí pro které je Morava části Čech je pravda, je to stejně časté jako u
Angličanů zaměňování pojmů Británie a Anglie. Je to typický přezíravý postoj obyvatel metropolitní oblasti státu k jeho
dalším částem (a Skotům to sakra vadí). Jestliže, ale dnes jsou i na Moravě lidé, kteří jsou schopni říci: „Olomouc
v Čechách“je to důsledek desítek let totality a pohrdání vlastními dějinami. A s tím se žádný Moravan nemůže a nesmí smířit.
„Petr“

Moravská historie:
Pokračující výzkum na znojemském Hradišti.
Objev několika velkomoravských domů, které pravděpodobně obývali příslušníci vojenské elity, završil loňskou, dosud
nejrozsáhlejší, výzkumnou sezonu na znojemském Hradišti. Mezi nálezy figurují základy nejméně dvou obytných domů,
hospodářského stavení, žernovy a kusy kování koňských postrojů. Zdejší osídlení se nejvíce rozvinulo v období Velké
Moravy. Stejná orientace stěn dosud objevených objektů a jejich orientace nasvědčuje plánovitosti zástavby. Další výzkumy
tak mohou odhalit další, pravděpodobně hlavní cestu, která procházela mezi objekty, podobně jako tomu bylo na předhradí
v Mikulčicích.
Po bojovnících našli vědci i velkomoravskou osadu.
V průběhu května letošního roku objevili archeologové u Brankovic na Vyškovsku hroby Velkomoravanů, zbytky jejich
osady a zjistili, že jsou zde byli pohřbívání lidé již v pozdní době kamenné. Hrobů z devátého století je asi osm. V prvním
z nich našli kostru, vedle které ležela sekera, takzvaná bradatice. Ta umožnila určit, že toto pohřebiště pochází z doby Velké
Moravy. Přestože průzkum začal nedávno, archeologové již mají i první důkazy o tom, že kousek od pohřebiště byla osada,
kde byli objeveny zbytky nadzemního domu a velkého obilního sila.
To, že u Brankovic žili Velkomoravané, ale i Keltové a dokonce už i lidé v pravěku, archeologové objevili již před třemi
lety, kdy zde proběhl první záchranný výzkum. Odborníci tenkrát mohli prozkoumat jen malou lokalitu, přesto nalezli velmi
neobvyklý velkomoravský hrob. Čtyři urostlí muži byli pohřebeni ve sklepě domu, a jak se později ukázalo, v těle jednoho
z nich byl hrot šípu. Muž zřejmě zemřel násilnou smrtí a nabízí se vysvětlení, že k ní mohlo dojít při některém z vpádů
Maďarů doVelkomoravské říše. Hrob válečníků byl jen několik metrů od silnice I/50 z Brna do Uherského Hradiště. Osadu
a další pohřebiště archeologové nyní objevili asi osmdesát metrů odtud.

Investice a nová výstavba v moravských městech:
City Park v Jihlavě začne koncem července růst do výšky
Na přelomu července a srpna začne na stavbě obchodního a zábavního centra City Park v Jihlavě (více Moravská obec č.6)
montáž skeletu. Prozatím se na místě bývalého průmyslového areálu pod Znojemským mostem provádějí zemní práce.
Budova bude stát na betonových pilotech o průměru 60 až 150 centimetrů s hloubkou až devět metrů. Montáž skeletu by
měla být hotová do letošní zimy. Otevřít by se City Park na ploše více než 25.000 čtverečních metrů měl v říjnu až listopadu

2008. Mimo jiné zde budoucí zákazníci najdou celosortimentní hypermarket s prodejní plochou 5300 čtverečních metrů,
prodejny elektra, oblečení a sportovních potřeb s více než 1000 čtverečních metrů a další menší obchody. Multikino se čtyřmi
sály by mělo pojmout 500 diváků, v parkovacích stáních bude místo pro 850 automobilů.
Luxus míří na Moravu
Bohatým turistům, kteří si cestování bez nejluxusnějšího ubytování nedokáží představit, se otevírá cesta na Moravu. Tam
totiž v dohledné době přibude několik pětihvězdičkových hotelových zařízení najednou. Zatím je zde jediný – Holiday Inn v
Brně. Dle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur půjde o investici přesahující dvě miliardy korun. Morava tím
začne dotahovat Čechy, neboť počet pětihvězdičkových, tedy nejluxusnějších hotelů, v této části republiky dosud převažoval.
Nejbohatší turisté se proto Moravě spíše vyhýbali a soustředili se převážně do Prahy, Karlových Varů, Mariánských lázní a
Českého Krumlova. V těchto městech se koncentrují téměř veškeré pětihvězdičkové hotely v Česku. Všechny čtyři komplexy
se staví v Brně. Měly by se otevřít již příští rok.
Prvním z aktuálních projektů je luxusní jedenadvacetipodlažní hotel vedle řeky Svratky u Heršpické ulice, který staví
nizozemský developer CTP Invest jako poslední část již provozovaného Spielberk Office Centra (více Moravská obec č. 5).
Za čtyřicet milionů eur plánuje CTP postavit hotelový komplex s konferenčními sály až pro dvě stě osob, třemi patry
podzemních garáží a terasou na střeše. Z ní se lidé pokochají pohledem na brněnské panorama s Petrovem. Stavba hotelu
začala počátkem roku, nyní se budují základy. Slavnostního otevření se poslední z částí celého komplexu dočká na podzim
příštího roku. Jako o provozovateli se hovoří o impérium Hilton.

Spielberk Office Centre – hotel nahoře uprostřed
Druhým, v květnu zahájeným, projektem za 650 milionů korun je centrum Trinity budované vedle galerie Vaňkovka. Jeho
součástí je i luxusní hotel, který bude mít jedenáct podlaží a terasu s bazénem na střeše. Centrum Trinity bude zahrnovat
4350 m² ubytovacích, 2250m² obchodních a 9000m² kancelářských ploch.

Letecký pohled na Vaňkovku a centrum Trinity

Pohled od UAN

Pohled od parkoviště Tesca

Model centra Trinity s pohledem do podlaží

Další z připravovaných luxusních hotelů se bude nacházet v zrekonstruované historické budově Městského dvora na
Šilingrově náměstí. Chátrající památkově chráněný objekt z druhé poloviny 19.století prodalo město Brno v roce 2005
španělské firmě Comsa. Opravy budovy, zahájené v loňském roce, by měly skončit v polovině roku 2008 a Comsa již dnes
eviduje zájem čtyř světových hotelových řetězců.
Rovněž
poslední
z projektů
bude
přestavbou. Na pětihvězdičkový hotel se
promění
bývalá
budova
moravské
Cyrilometodějské záložny z roku 1915,
později právnické fakulty, na Zelném trhu.
Z velké bankovní haly se stane hotelová
recepce, z kanceláří 85 pokojů. Jedním
z úkolů, s nimiž se investoři musí vypořádat,
je parkování pro hotelové hosty, které bude
řešeno vybudováním podzemní garáže ve
spodní části Zelného trhu. Zahájení
rekonstrukce je plánováno na letošní rok,
její ukončení počátkem roku 2009.

Budova Cyrilometodějské záložny
v pozadí vlevo:
Polyfunkční dům "Květák" v Uherské Hradiště
O tom, že zajímavé stavby mohou vznikat i mimo největší centra svědčí realizace polyfunkčního domu zvaného „Květák“
mezi ulicemi Hradební a Františkánskou v Uherském Hradišti. Záměrem investora bylo vystavět soudobý městský palác,
obsahující kromě obchodních a administrativních ploch i prostory pro bydlení, kavárnu a fitness. To se v realizaci projevilo
řešením přízemí paláce jako obchodního parteru s atraktivní pasáží propojující obě ulice. Horní patra jsou určena pro
kanceláře, komerční plochy a rezidenční byty. Celková zastavěná plocha je 620 metrů čtverečních.

Polyfunkční dům "Květák" z ulice Hradební a z ulice Františkánské
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