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Vážení přátelé,
příznivci a členové promoravských občanských sdružení a politické strany MORAVANÉ!
Od sjednocení dvou bývalých politických subjektů HSMS a MoDS do jednotné strany
Moravané uplynulo téměř šest let. Sjednocením bylo zabráněno našim nepřátelům argumentovat neshodami mezi námi ve stylu „Co vy Moraváci vlastně chcete, když se nedokážete domluvit ani mezi sebou!“.
Obdoba takových výroků se v posledních týdnech objevila znova. Tentokrát v souvislosti s používáním moravských zemských symbolů. Zesměšňující články některých mediálních pracovníků, zpochybňujících používání naší zlatočervené vlajky s modrým štítem
nesoucím moravskou orlici, jsou podloženy mimo jiné i snahou některých aktivistů dokázat,
že právě ta jejich představa o podobě moravské zástavy je jediná správná. Na akcích pořádaných stranou nebo občanskými sdruženími se tak objevuje několik typů vlajek, jejichž
nositelé jsou ochotni přít se vášnivě o přednostech té své a záporech těch druhých. Této
nejednotnosti si nemohou nevšimnout ti, kteří hledají sebemenší příležitost, jak vznášet
mezi Moravany rozkol.
Nemohu a ani nechci tvrdit, že právě zlatočervená bikolóra, přijatá moravským
zemským sněmem v roce 1848 je ta nejvhodnější. Nechci polemizovat o heraldickém,
historickém nebo jiném hledisku, proč takovou vlajku používat nebo ne. Zemský sněm
politické strany Moravané přijal po dlouhé rozpravě v roce 2006 usnesení, že bude
doporučovat k užívání právě tento symbol naší země. Rovněž Společná rada Moravské
národní obce přijala v roce 2006 možnost užívání žluto – červené bikolóry. Zlatočervená
vlajka s modrým štítem uprostřed je poslední dva roky přijímána jako symbol moravské
snahy po navrácení samosprávy naší zemi zcela samozřejmě. Vyvěšují ji starostové obcí,
ředitelé škol i jednotliví občané na domech a úřadech, které spravují. Členové a příznivci
našich organizací používají tyto vlajky při všech možných příležitostech. Tento moravský
symbol „přirostl lidem k srdci“ a stal se tak pochopitelně „trnem v oku“ všem našim
odpůrcům.
Morava stále usiluje o svoje práva, potlačená komunistickým režimem a potlačovaná
i režimem současným. Obyvatelům Moravy není umožněno rozhodovat si o svých vlastních
záležitostech. Doufám však, že jsme natolik silní, abychom dokázali odmítnout všechny
návrhy, požadující, aby parlament České republiky rozhodoval, jaký symbol mohou Moravané používat. O svých symbolech si Moravané musí rozhodnout sami. Až budou mít svoji
vlastní volenou reprezentaci, pak na základě odborných posudků a na základě přání obyvatel Moravy tato reprezentace rozhodne, jakou vlajku bude Morava používat.
Do té doby prosím všechny navrhovatele a uživatele odlišných symbolů: uvědomte
si, že i kdyby byly Vaše vlajky sebelépe zdůvodnitelné, zlatočervenou bikolóru s modrým
štítem uprostřed lidé přijali za svou natolik, že volání po změně neznamená nic jiného, než
poškozování našich společných zájmů. Znamená totiž pro jisté lidi vítanou příležitost, jak
vytáhnout na veřejnost otřepanou argumentaci, že Moravané si nemohou sami o svých
věcech rozhodovat, protože sami nevědí, co vlastně chtějí.
Děkuji za pochopení.
Milan Trnka, předseda PS Moravané

