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Leden v Moravské národní obci
Dne 28. ledna se uskutečnilo jednání Grémia MNO. Mimo jiné projednalo navrhované změny
v začlenění Místních sdružení v souvislosti s pozastavením činnosti Region Jihovýchod. MS SlováckoValašsko bude sloučeno s MS Kroměříšsko a začleněno do Regionů Haná. MS Politaví bude společně
s MS Podstarohorci a zvažovaným MS Znojemsko začleněno do nově vzniklého regionu s pracovním
názvem „Jih“. Členům Gremia byl předložen návrh Programu MNO do roku 2020. Bylo projednáno a
schváleno jeho členění. Program je rozdělen na Preambuli a 4 oblasti – Komunikace, Vnitřních věcí,
Iniciativ a vnější spolupráce a Analytickou. Obsah bude, po připomínkování, projednán a schvalován
na příštím jednání Grémia, aby mohl být předložen Členské schůzi MNO 16. dubna 2016 v Olomouci.
Její přípravě byla věnována i další část jednání.
Dne 29. ledna se uskutečnila koordinační schůzka řídící sekce Moravského kulatého stolu, na které
byly projednány příprava a obsah řádného jednání MKS v březnu. Rovněž zde bylo předběžně
navrženo společné prohlášení Moravského národního kongresu a MNO k podivným aktivitám
několika jedinců snažících se vyvolat dojem, že MNK a MNO nejednají ve shodě. MNO doporučený
text zní: „Moravský národní kongres a Moravská národní obec shodně odmítají jak politický
nacionalizmus, tak politický multikulturalismus. Tímto prohlášením vyjadřují názorovou shodu na
uvedenou problematiku a důrazně se ohrazují proti snahám vyvolat na veřejnosti zdání rozporu ve
svých postupech s cílem narušit v konečném důsledku spolupráci obou spolků v rámci činností
Moravského kulatého stolu.“Jiné texty objevující se na webu nejsou předmětem vzájemné dohody.

Ing. Jaroslav Krábek
předseda Moravské národní obce

Zahájení 7. ročníku vlajkové iniciativy MNO
Moravská národní obec, z. s. vyhlašuje sedmý ročník občanské iniciativy „Za vyvěšování moravské
vlajky“ na radnicích. V nejvýznamnější moravský svátek, dne 5. července 2016, si opět připomeneme
příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Součástí chystaných oslav bude tradiční
vyvěšování vlajky Moravy na radnicích. Od roku 2010 se obracíme na představitele samospráv s
výzvou, aby v tento den vyvěsili na budovách moravskou vlajku. Naše výzva obsahuje důkladný
rozbor a informace o moravských symbolech, které jinde v oficiálních tuzemských encyklopediích
nenajdete. Aktuální informace o obcích, které 5. července 2016 vyvěsí moravskou vlajku (včetně
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seznamu památek) sledujte na http://zamoravu.eu/vyvesime/ nebo na facebooku „Chcu, aby na
mojí radnici vlála Moravská vlajka“.

Lenka Holaňová
místopředsedkyně Moravské národní obce
hlavní koordinátorka vlajkové iniciativy

Místní sdružení MNO PODSTAROHORCI
Plánovánujeme páté pokračování oblíbených výletů Za poklady velké Moravy.
Tentokrát zamíříme do oblasti Nitranského knížectví.

Jiří Máca
předseda místního sdružení MNO Podstarohorci

Kulturní akce – pozvánky
Nově otevřené komunitní centrum :
Kulturárium Café, Janáčkovo náměstí 2a, 602 00 Brno
První výstavou, která zdobí nové Kulturárium Café je výstava mozaiek s názvem MIKROKOSMOS,
zachycující čtyři roční období. Součástí výstavy jsou také dvě samostatná díla, a to Vzpomínky na
Hlubokou a Pásek – Floral, který vévodí centrální části ve velkém okně kavárny. Zveme vás na tzv.
půlení výstavy, tedy příjemné setkání s autorem výstavy v polovině konání výstavy 15. února 2016
v 17 až 19 hodin. Výstava potrvá do 29. února 2016.

Tým Kulturárium Café

Tradiční prostor pro diskuzi:
Místodržitelský palác, barokní sál – přízemí, Moravské náměstí 1a, 602 00 Brno
Dne 17. 2. 2016 8:30 až 11 hodin. Vstupné dobrovolné.
Téma : Inspirativní ráno – „Architektura jako životní styl“
Michal Kristof je jedním z mladých architektů, který se za velmi krátkou dobu prosadil a dnes spolu s
Ondřejem Chybíkem provozují architektonické studio. Přijde nám k ranní kávě popovídat o pozici
architektury i architekta ve společnosti. Především se budeme zabývat otázkami práce na projektech
pro Brno. Seznámí nás s aspekty práce na pavilonu České republiky pro veletrh Expo v Miláně a
představí nám pozadí těchto velkých projektů. Podiskutovat můžeme i o jeho práci architekta pro
vinařství. Vystudoval fakultu architektury VUT v Brně. Je taktéž držitelem Ceny rektora VUT v Brně.
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Inspirativní ráno na Moravském náměstí je tedy ve znamení velkých (architektonických) věcí a my Vás
tímto zveme na další neopakovatelnou atmosféru inspirativního zážitku. Těšíme se na Vás i na Vaše
přátele.

Tým Inspirativních rán
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