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MORAVSKÁ OBEC  

Zpravodajský list Moravské národní obce  
 

      Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, přestože v minulém vydání našeho elektronického  zpravodajského 

listu „Moravská obec“ jsme slibovali návrat k měsíční periodicitě, i zde mělo pravdu pořekadlo:“Člověk míní, život mění“. 

Vzhledem k tomu, že kompletace a  vydání listu je závisle na jediném člověku, který se z pracovních důvodů v jarních 

měsících se této činnosti nemohl věnovat, vychází „Moravská obec“ až nyní. Tato zkušenost nás vedla i k některým změnám 

v obsahu a číslování. Nebudeme dodržovat časovou periodicitu, zato rozsah čísel bude již stále minimálně čtyřstránkový. 

Podobně i některé pravidelné rubriky, jako např. „Z jednání SR MNO“, nebudou vázány k měsíci, ale zahrnou vždy období 

mezi dvěma vydáními. Obdrželi jsme i několik připomínek k rubrice „Nová výstavba v moravských městech“. Ohlas na ní je 

velmi kladný, ale ptáte se proč máme tak málo informací o nových stavbách v Brně, které často přesahují svým významem 

nejen město a Moravu, ale i hranice ČR. Odpověď je jednoduchá. Protože zpracovatelé listu jsou „brňáci“, nechtěli být 

podezíráni, že informace z Brna preferují a tak poněkud více než je zdrávo upřednostňovali ostatní moravská města. Tento 

nedostatek napravíme již v tomto čísle. Závěrem již tradiční prosbu na všechny naše členy, příznivce i náhodné čtenáře – 

pokud znáte někoho kdo má o náš zpravodajský list zájem, nebo tento zájem předpokládáte, zašlete jeho e-mail adresu na 

elektronickou adresu MNO uvedenou na konci „Moravské obce“, případně mu list přepošlete. 

Za Společnou radu ing. Jaroslav.Krábek – předseda MNO 

Z jednání Společné rady MNO:                         
SR konstatovala, že MNO je opět uváděna na internetových stránkách (http://www.mvcr.cz/rady/sdruzeni/sdruz044.html) 

Ministerstva vnitra. Byla tak úspěšně završena přeregistrace MNO dle v současnosti platných zákonů. V souvislosti s přijetím 

nových členů byla ustaveno místní sdružení Brno-venkov. Jeho vedoucím byl zvolen Antonín Růžička, dosud člen místního 

sdružení Blansko. Všem členům SR a zástupcům místních sdružení byly předány výtisky stanov, schválených Ministerstvem 

vnitra. Vedoucí jednotlivých místních sdružení zajistí jejich distribuci mezi členy MNO. O stanovy, stejně jako o program 

MNO je možno si napsat na el. adresu MNO uvedenou na konci zpravodajského listu. Zástupce místního sdružení Blansko 

informoval o zajištěnosti  III. ročníku pochodu Moravské národní obce, připraveného na sobotu 20. května 2006. SR rozhodla, 

mimo písemné pozvánky členům MNO, o zaslání elektronické pozvánky všem odběratelům „Moravské obce“, týden před 

uskutečněním akce. V rámci přípravy Sborníku č.4 byly předána první část článků k tisku. Dokončení a distribuce sborníku je 

předpokládána v letních měsících. Příští jednání SR se uskuteční 8.6.2006. Po jeho ukončení cca v 18.00. bude pokračovat 

veřejné jednání MNO ve vinárně Dávné časy na Starobrněnské ulici.   

                              (SR MNO)  

 Jak uspěje strana „Moravané“ ve volbách? 
V nejbližších dnech nás opět čekají volby do poslanecké sněmovny, možná, že někteří budou tyto řádky číst již v době, kdy 

budou známi jejich výsledky. Tak jako při každých volbách budeme s napětím čekat, jak dopadnou a také na to, jak si 

povedou strany hájící zájmy nás Moravanů. Na rozdíl od minulosti bude Moravu reprezentovat pouze jedna strana – 

„Moravané“. To je jistě pozitivní krok. Bude to však stačit k výraznějšímu výsledku? Někteří členové obrozené strany jsou 

optimisty a očekávají několikaprocentní zisk především na Moravě. Já jako realista budu za úspěch považovat zastavení 

propadu počtu hlasů a vítězství mezi malými stranami alespoň na Moravě. 

   K tomuto názoru mě vede několik důvodů. Voličská základna „Moravanů“ je stále stejná úzká skupina „skalních“ členů a 

příznivců moravských stran . Doposud realizované kroky - rozběh internetových stránek i zajímavé televizní spoty - mohou 

oslovit malou skupinu těch, kteří moravskou otázkou stále žijí, byly předchozím vývojem znechuceni a nyní se k volbě 

„Moravanů“ vrátí. Ono se toho, za několik měsíců od vzniku obrozené strany, mnohem více asi ani stihnout nedalo. Hlavní 

masa voličů HSMS z počátku devadesátých let však zůstává stále neoslovena. Je proto třeba hledět do budoucnosti, najít 

k těmto voličům cestu a vyvarovat se chyb, které dnešní situaci zavinily.  

   Za zásadní považuji změnu myšlení mnohých vedoucích představitelů strany „Moravané“, že oni jsou reprezentanty 

Moravanů a ti je proto mají volit. Opak je pravdou. Strana „Moravané“ a její představitelé musí napřed dokázat, že pro 

Moravu a Moravany jsou schopni něčeho dosáhnout a na základě dosažených výsledků mohou žádat jejich hlas. S tím úzce 

souvisí přijetí reálného programu, jenž bude možno realizovat postupně a jehož jednotlivé kroky budou obsahově i časově na 

sebe navazovat.. Dalším z bodů je otevření se názorům a spolupráci s moravskými nepolitickými sdruženími. Většina 

úspěšných regionálních stran v Evropě se opírá o různá lidová hnutí, spolky a organizace. Z jejich členů a příznivců získává 

své voliče a jejich prostřednictvím šíří své myšlenky mezi ostatní. V neposlední řadě je třeba se začít chovat na všech 

úrovních profesionálně politicky, respektovat danou skutečnost ve státě a skončit s často poněkud naivním prezentováním 

některých představ a cílů. Na ukázku jen dva příklady. Prvním je již mnohokrát diskutované spolkové uspořádání, které je 

jednak v současnosti politicky zcela neprůchodné, ale především dosud nemá podporu ani u většiny obyvatel Moravy. Přesto 

bylo nejzřetelněji zapamatovatelným volebním heslem strany, pro mnohé potencionální voliče se spíše odrazujícím účinkem. 

Druhým je část volebního programu ve kterém se navrhuje: „Zakázat neodůvodněné potraty, u nichž nejsou splněny 

podmínky např. početí ze znásilnění, ohrožení života matky, poškození plodu apod.“ Tímto velmi kontroverzním návrhem 

strana pravděpodobně nezíská ani jediného voliče, ale mnoho jich odradí. Hrstka skalních příznivců zákazu potratů je již 

dávno pevně zakotvena v KDU-ČSL, pro tisíce potencionálních mladých voličů je naopak zákonem stanovený zákaz potratů 

zcela neakceptovatelný. Stačí se seznámit s průzkumy. Politika je  o kompromisech, o hledání podpory a cest, často velmi 

křivolakých, k vytyčenému cíli. Pokud tuto pravdu nepochopí vedoucí přestavitelé „Moravanů“ bude strana spíše sektářskou 

skupinou s velmi úzce ohraničeným vlivem. 

   Přes připomínky a výhrady které jsem zde uvedl a mnohé další zde neuvedené zůstávám optimistou. Proti situaci 

z posledních let se jeví obraz nové strany nesrovnatelně lépe a věřím, že přijde čas a Morava bude mít konečně stranu, která ji 

bude reprezentovat se ctí a s úspěchem.                  (JAK) 

http://www.mvcr.cz/rady/sdruzeni/sdruz044.html


Od naších členů 
Co v Blansku také uvidíte. 

   Blansko“brána Moravského krasu“ je opravdu zajímavé 

město, které v roce 2005 oslavilo sté výročí povýšení do 

městského stavu. Když přijedete vlakem od Brna do 

stanice Blansko-nádraží, z jedné strany Vás uvítá 

ohlašovací nádržní znělka písně „Moravo, Moravo“ a 

z druhé strany neméně hlasitě zase pán místního harému – 

kohout. Když se vlakem necháte svézt dál a vystoupíte ve 

stanici Blansko-město a přejdete po přilehlém mostě 

Svitavu, narazíte na restauraci Koruna, kam chodí místní 

divoké kačeny z blízké řeky „na pivo“, přímo ke vchodu 

restaurace, kde vždy dostanou něco dobrého. Snad jsou to 

potomci té kačení rodinky, se kterou chodil člen místní 

Městské policie dvakrát denně, ráno a večer, na trase řeka 

Svitava – zámecké jezírko a zpět. A to ještě nevíte co 

jsem zatajil, co by pořadatel loňského pochodu MNO – 

Blansko v květenu 2005. Přesně v době pochodu se, dle 

médií, v oblasti naší trasy pohybovala puma. Ještě že naše 

moravské pochodníky tak dobře hlídala rozverná fenka 

Asta. Dále byli v Blansku a okolí také údajně spatřeni 

medvědi, rys a po pěti stech letech i dva bobři a dokonce 

mamut, ale to je již hodně, hodně dávno. Tak co říkáte , 

že je to naše město zajímavé! 

 

 

Postřehy z Blanenska 

   Sedím ve vlaku z Blanska do Brna a sleduji ubíhající 

zalesněné občas skalnaté údolí řeky Svitavy, do které se 

vlévá tajemná Punkva a neméně známý Křtinský potok. 

Cestou vlak míjí kdysi pevné a dnes turisty vyhledávané 

hrady jako Čertův hrádek, Starý a Nový hrad nebo 

vzdálenější Ronov či Obřany. Vlak houká a několikrát 

projede temnými tunely, které patří k nejdelším a 

nejstarším na Moravě. Jejich celková délka je téměř 2,5 

km a většina pochází z roku 1848. Nejdelší z nich je 

Novohradský nový z roku 1992 a měří 557 m (vedlejší 

starý 1848 – 494 m). „Můj“ osobáček se právě míjí 

s Pendolinem, které snad dojede do Prahy – uvidíme. 

Vlak dál pokračuje a  zanechává za sebou Těsnohlídkovo 

údolí a já marně vyhlížím lišku Bystroušku. Z mého 

pozorování mě dostane až blížící se brněnské hlavní 

nádraží. Ale v hlavě mi zůstává myšlenka, že i při běžné 

cestě do práce je pořád co pozorovat a něco nového či 

zajímavého objevovat. A podobné je to i s moravanstvím, 

kdo chce – tak ho vidí.  

 

Vladimír Novotný 

MNO MS Blansko 

 

Moravská historie  

Sága moravských Přemyslovců - Výstava k 700. výročí tragické smrtiVáclava III. 
Vlastivědné muzeum v Olomouci, Přemyslovský palác (20. 4.—6. 8. 2006) 

Muzeum města Brna, Hrad Špilberk (14. 9. 2006—21. 1. 2007) 

 

 Titulní list horologia, zhotoveného v olomouckém 

skriptoriu za episkopátu Jindřicha Zdíka (1126—1150) 

 

 

Nadčasovost Ságy moravských Přemyslovců bezděky 

potvrdil graficky sličný sborník, v němž se zájemce může 

(prostřednictvím výběrového katalogu) vracet k 

jednotlivostem a v klidu obdivovat křehkou krásu 

rukopisů i zručnost starých tovaryšů a jejich mistrů anebo 

rozjímat nad dobovým kontextem tak, jak se o to snažilo 

třináct moravských medievistů všech generací. Sborník i 

katalog si čtenáře dozajista najdou, nicméně proč strávit 

(například) jedno odpoledne v olomouckém 

Přemyslovském paláci nebo (po 14. září) na brněnském 

Špilberku? 

Dobře promyšlený scénář klade důraz na souvislosti s 

cílem přiblížit svět moravských Přemyslovců v jeho 

barevnosti. Kromě (divácky tolik vděčných) depotů, 

ukázek šperkařského a zbrojířského umění si lze 

prohlédnout domácnost měšťanů i venkovskou usedlost, 

vkročit za brány klášterů, prožívat dny všední i sváteční, 

okusit taje středověké kuchyně, soudit dobovou módu. 

Příjemný dojem umocňuje omezený počet vystavených 

předmětů, jejichž vypovídací hodnotu (čitelnost) dále 

zvyšuje jasné tematické členění. 

Konzervativně smýšlejícího návštěvníka nejspíš zarazí 

absence vysvětlujících popisků. Chybějící komentáře 

nabízí "příležitostný občasník" Přemyslovské svitky, který 

vypadá jako noviny a je vydáván jako bezplatná příloha k 

vstupence. Nápad bezpochyby originální, ovšem zbude 

návštěvníkům mezi vitrínami tolik trpělivosti, času a 

prostoru k manipulaci s klasickým novinovým formátem? 

Mírné rozpaky nijak nesnižují přínos výstavy, jejíž úroveň 

přesahuje lokální moravské poměry. Ostatně přesvědčit se 

může každý. Stačí si jen naplánovat výlet do Olomouce a 

před 6. srpnem navštívit Přemyslovský palác na 

olomouckém hradě nebo se mezi 14. zářím a 21. lednem 

vyšplhat na brněnský Špilberk. 



  

Nová výstavba v moravských městech 
Brno - Kampus Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích 
Po dokončení a loňském říjnovém slavnostním otevření Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií (ILBIT) 

zahajuje Masarykova univerzita další dvě etapy výstavby univerzitního areálu v Bohunicích. Takzvaná modrá etapa zahrnuje 

devět pavilonů, které budou dokončeny v červenci 2007 a přijdou na 1,26 miliardy korun. "Tři pavilony budou sloužit 

medikům k výuce biologie a biochemie, další čtyři budovy obsadí pro své chemické obory přírodovědci," řekl rektor Petr 

Fiala. Součástí etapy je také výstavba informačního a energetického centra. 

Souběžně s modrou se v Bohunicích pracuje i na takzvané červené etapě za 340 milionů, v areálu se buduje infrastruktura. 

Univerzitu čeká ještě žlutozelená etapa, veřejnou soutěž na jejího dodavatele vyhlásí škola na přelomu tohoto a příštího roku. 

Projekt za víc než 5,1 miliardy korun se nedotkne jen akademické obce. Ulice Kamenice, kde kampus sídlí, se například 

změní na čtyřproudovou silnici vedoucí od Fakultní nemocnice Brno přes kampus až k dálničnímu přivaděči. Podél vznikne 

nová cyklistická stezka. Zatímco výstavbu pavilonů financuje univerzita penězi ze státního rozpočtu, úvěru od Evropské 

investiční banky a vlastních zdrojů, na budovaní infrastruktury se 300 miliony korun podílí město Brno. Celé univerzitní 

městečko pro 5000 studentů a 500 vysokoškolských pracovníků by mělo být dokončeno v polovině roku 2008.  

 

 

 

 

 

Mikulov – přestavba komplexu kasáren: 
Koncem loňského roku převzala radnice v Mikulově na Břeclavsku rozlehlá kasárna ve městě. Její představitelé začali již 

hledat firmu, které by tento třicetihektarový areál prodali. Podle územního plánu by ve vojenském komplexu měly vzniknout 

byty, kanceláře, obchody a měl by také sloužit k rekreaci.  

Zatím se přihlásily dvě firmy. Kasárna která jsou v majetku radnice tvoří  62 objektů, přičemž některé z nich bude nutné 

strhnout. Přáním vedení města je, aby stavební práce v areálu začaly již letošní rok.  

 
 



Brno - Spielberk Office Centrum 
V červnu 2005 společnost CTP Invest zahájila výstavbu administrativního centra Spielberk Office Centre v Brně. Nové 

centrum nabídne 60 000 m2 kancelářských prostor nejvyšší kategorie A. Budou zde zastoupeny objekty nejrůznějších typů 

a velikostí, aby co možná nejlépe splňovaly nároky a očekávání nájemců. Developer přizval ke spolupráci mezinárodní tým 

předních architektů a krajinářů, aby společně vytvořili ideální místo pro reprezentativní kanceláře a regionální ústředí. 

Budovy poskytnou unikátní prostory k nejrůznějším obchodním aktivitám od call center přes centra sdílených služeb, 

administrativní zázemí a výzkum a vývoj.  

"Do Brna v současnosti míří řada investic v oblasti strategických služeb, které přinesou nová pracovní místa. Tito investoři 

potřebují kvalitní kancelářské prostory, kterých je ve městě nedostatek. Věřím, že tento projekt významně rozšíří jejich 

nabídku a zkulturní i atraktivní část města, která po dlouhou dobu na investora čekala." říká Richard Svoboda, primátor města 

Brna.  

Komplex Spielberk Office Centre je umístěn v centru Brna v Heršpické ulici a je přímo dostupný z dálnice D 1, která spojuje 

Brno s Vídní, Bratislavou, Budapeští a Prahou. Areálem povede pěší zóna a speciálně navržená dlážděná cesta, která propojí 

všechny budovy a umožní k nim přístup pěším i dopravním prostředkům. Přírodní jezero uprostřed areálu napájené 

z nedaleké řeky přispěje k pocitu příjemného a zdravého pracovního prostředí. Na centrálním náměstí zájemci naleznou 

kavárny a restaurace, autobusovou zastávku i stanoviště taxi - to vše v zájmu komfortu, který dnes nájemníci hledají.  

V první dokončené budově mají od března 2006 své kanceláře operátoři letecké společnosti Lufthansa, která zde otevřela své 

call-centrum pro střední Evropu v němž má více než šedesát operátorů denně vyřídit okolo pěti tisíc hovorů. "Brno jsme 

vybrali ze seznamu třiceti míst ve střední a východní Evropě. Hlavními důvody byla výhodná poloha a blízkost letištních 

uzlů v Mnichově a Frankfurtu," zdůvodnil jednatel společnosti Global Tele Sales Brno Roman Tesař.  Mezi operátory je asi 

20 Čechů a 50 cizinců. Centrum je určeno kromě Česka pro zákazníky z Bulharska, Rumunska, Polska, Srbska, Chorvatska, 

Slovenska, Slovinska a Maďarska. 

 
 

Brno Business Center 
Koncem března 2006 jihlavský PSJ holding dokončil první dvě budovy nového komerčního centra v Brně. V areálu dosud 

prostavěl 380 milionů korun. Do konce letošního roku se budou provádět další úpravy podle požadavků klientů, které budou 

stát asi 100 milionů. Ještě v tomto roce se předpokládá zahájení výstavby dalších dvou budov centra, oznámil mluvčí 

Miroslav Fuks. 

Komerční centrum Brno Business Park vzniká blízko sjezdu z dálnice D1 a v dosahu historického centra. Po dokončení 

nabídne nejméně 48.000 metrů čtverečních kancelářských ploch. V areálu budou také restaurace, obchody, banka a další 

služby; zákazníkům bude k dispozici přes 900 parkovacích míst. Projekt financuje firma Brno Estates, a.s., která patří do 

developerské a investorské skupiny Lordship. 

Stavba prvních dvou budov začala loni v dubnu; pro PSJ holding ji zajišťovala dceřiná společnost PSJ Brno. Budova A, která 

obsahuje sedm podlaží, z toho dvě podzemní, byla předána v prosinci. Nyní stavbaři dokončili také budovu B, kde je jedno 

podzemní podlaží a sedm pater nad zemí. Práce v závěru roku komplikovaly mrazy, proto museli stavbaři celé objekty zabalit 

do igelitu. 
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