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Úvodní slovo předsedy MNO 
 
  Vážení čtenáři, toto dvojčíslo Moravské obce k Vám přichází po roční 
přestávce. Toto zdržení bylo způsobeno celkovou změnou způsobu jeho přípravy  
i vydávání. Nový šéfredaktor a editor v jedné osobě, i nová redakční rada,  
by měli být zárukou výrazně vyšší grafické i obsahové kvality listu. Jsem 
přesvědčen, že toto dvojčíslo je toho důkazem. I nadále budeme pokračovat  
v rozvoji rubrik, které mají příznivý ohlas. Pro naše členy a příznivce by měl list 
sloužit i jako jakási "informační databanka" o činnosti a aktivitách Moravské 
národní obce, a proto jim bude i nadále vyčleněn odpovídající prostor. Bude však 
třeba výrazně zkrátit čas od uzávěrky k vydání. To, i mnohé další, jsou úkoly, 
které nyní před námi stojí. 
   

Ing. Jaroslav Krábek 
Předseda MNO 

 
Kde domov můj 

Josef Cicálek 
 

Cítím, že jsem Moravan 
a žiji v zemi, co je a není. 

Statečně nesu to břímě, 
zpívá se to v české hymně  

– Kde domov můj. 
 

Listuji v atlasu 
a hledám svoji rodnou zem. 

Tu představu nesnesu, 
že ta zem se hledá těžko  

– vidím jenom ČR, Čechy, Česko. 
 

Na horách šumí lesy 
v nížinách zraje réva vinná. 

Moravo! 
A ty kde jsi? 

Čí je to vlastně vina? 
 

Statečně nesu to břímě 
je pravda v české hymně Kde domov můj. 

Morava nezemřela, jen spí 
a probouzí se těžko. 

Morava je Morava a Čechy jsou Česko. 
 

 
 
 
 

 

Premiér 
Josef Cicálek 
 
Ten náš pan premiér 
je asi z jiných sfér. 
Proč si dal na klopu 
malý znak Tibetu? 
Tam přece nežije. 
 
Už je to tak –  
je to modrý pták 
a pro tu dálavu nevidí Moravu. 
Copak neví ten modrý pták, 
že Morava má také znak? 
 
Chytrý je velice –  
co říká mu orlice. 
V modrém poli šachovaná –  
červená a žlutá. 
Skutečnost je ale krutá. 
 
Morava je země, co nemá hranice. 
Možná spadl z výšky,  
dal si do hlavy 
a při tom zapomněl,  
že je taky z Moravy. 
 
To je to, co mě žere, 
že premiér této země 
co si říká Česko, 
na Moravu zvysoka…  
kašle. 



13. a 14. číslo, 17. dubna 2009 
www.moravska-narodni-obec.ic.cz 

Vydává SR MNO. Názory a příspěvky zasílejte na e-mail MNO: moravska.narodni.obec@seznam.cz                  
Upozornění: Moravská národní obec nezodpovídá za obsah odkazovaných stránek! 

2/70 

 

OBSAH 
 

Strana 
 

TITULNÍ STRANA 
 

Úvodní slovo předsedy MNO …………………………………………………………………………………………….. 1 
  Ing. Jaroslav Krábek 
 

Kde domov můj (báseň) ……………………………………………………………………………………………………… 1 
  Josef Cicálek 
 

Premiér (báseň) ……………………………………………………………………………………………………………………. 1 
 Josef Cicálek 

 
 
Z JEDNÁNÍ SPOLEČNÉ RADY MNO 
 
  Květen 2007 – Září 2008 …………………………………………………………………………………………………. 5 
  Redakce 
 
 
TÉMATICKÉ BESEDY MNO 
 
  Listopad 2007 – Září 2008 ………………………………………………………………………………………………. 7 
  Redakce 
 
 
Z ČINNOSTI MNO A OSTATNÍCH MORAVSKÝCH ORGANIZACÍ 
 
  FREE MORAVIA – Summit prezidentů – Brno 2007 …………………………………………………… 10 
  Bc. Jan Studeník 
  Redakce 
 
  Moravské vlajky zavlály na Velehradě – VELEHRAD 2007 …..…………………………………. 13 
  Ing. Zdeněk Zbožínek 
  Redakce 
 
  Moravan v Naardenu ………………………………………………………………………………………………………… 16 
 Bc. Jan Studeník 
 
 II. ročník Výročního pochodu Moravanů …………………………………………………………………….. 23 
  Ing. Jaroslav Krábek 
  Redakce 
 
  Zpráva z 1. Slavnostního vlajkového pochodu Moravanů Kopřivnicí ……………………. 25 
 David Cavro 
 
 Moravané vstoupili do Schengenu ………………………………………………………………………………… 27 
  Ing. Zdeněk Zbožínek 
  
 Strana Moravané: "Úrazovku nedáme!" ………………………………………………………………………. 29 
 Redakce 
 
 Zpráva z 1. Svíčkového pochodu Moravanů Brnem …………………………………………………… 30 
  Ing. Zdeněk Zbožínek 
 
 Přednáška o Moravě …………………………………………………………………………………………………………. 32 
  Redakce 
 
 Setkání přátel Moravy a Slezska v Prostějově ……………………………………………………………. 32 
  Zdeněk Menšík 



13. a 14. číslo, 17. dubna 2009 
www.moravska-narodni-obec.ic.cz 

Vydává SR MNO. Názory a příspěvky zasílejte na e-mail MNO: moravska.narodni.obec@seznam.cz                  
Upozornění: Moravská národní obec nezodpovídá za obsah odkazovaných stránek! 

3/70 

 

 Distribuce Moravských národných novin …………………………………………………………………….. 34 
  Bc. Jan Studeník 
  Redakce  
 
 Brněnská muzejní noc ……………………………………………………………………………………………………… 37 
  Bc. Jan Studeník 
 
 Nejen o Putování Moravou ……………………………………………………………………………………………… 39 
  Vladimír Novotný 
  Redakce  
 
 Prohlášení MNK k otázce samostatnosti Kosova ……………………………………………………….. 40 
  Redakce 
 
 Uctili jsme památku doc. PhDr. Boleslava Bárty, CSc. ……………………………………………… 40 
  Ing. Zdeněk Zbožínek  
 
 Tenisový turnaj …………………………………………………………………………………………………………………. 41 
  Redakce  
 
 Pochod Moravanů Olomoucí …………………………………………………………………………………………… 42 
  Mgr. Tomáš Skoumal 
  Redakce 
 
 Moravané na Velehradě – VELEHRAD 2008 ………………………………………………………………… 44 
  Ing. Zdeněk Zbožínek 
  Redakce 
 
 Poslanec Libor Ambrozek (KDU–ČSL) vyhrožoval Moravanům ………………………………. 47 
  Martin Pekáček, DiS 
 
 Pravá tvář KDU–ČSL …………………………………………………………………………………………………………. 48 
  Redakce 
 
  Stručně z Velehradu I ……………………………………………………………………………………………………… 48 
  Vojtěch Říha 
 
  Stručně z Velehradu II ……………………………………………………………………………………………………. 49 
  Ing. Milan Košťál 
 
 Moravané na Radhošti ……………………………………………………………………………………………………… 49 
  Redakce 
 
 Bůh žehnej Moravě (leták) ………………………………………………………………………………………………. 50 
  Politická strana Moravané 
 
 Dědictví otců zachovej nám, Pane! (leták) …………………………………………………………………… 51 
  Politická strana Moravané 
 
 Moravské vlajky na radnicích ………………………………………………………………………………………… 52 
  Vladimír Novotný 
 
 Moravské zemské a národní symboly …………………………………………………………………………… 53 
  Bc. Jan Studeník 
 
 Moravská zemská vlajka – VÝZVA! ………………………………………………………………………………. 54 
  Moravská národní obec 
 
 Akce "Moravská Čára" ……………………………………………………………………………………………………… 55 
  Redakce 
 
 
 
 



13. a 14. číslo, 17. dubna 2009 
www.moravska-narodni-obec.ic.cz 

Vydává SR MNO. Názory a příspěvky zasílejte na e-mail MNO: moravska.narodni.obec@seznam.cz                  
Upozornění: Moravská národní obec nezodpovídá za obsah odkazovaných stránek! 

4/70 

 

POSTŘEHY, ÚVAHY A ZAJÍMAVOSTI 
 

Náš čas přijde ……………………………………………………………………………………………………………………. 56 
  Redakce 
 
 V lednu 2008 se Morava osamostatnila! Vodafone to udělal za nás! ……………………. 56 
  Redakce 
 
 Morava pod českou korunou? ………………………………………………………………………………………… 57 
   Ing. Antonín Růžička 
  Redakce 
 
 Personální unie …………………………………………………………………………………………………………………. 58 
  Ing. Antonín Růžička 
 
 Jeden nebo dva národy? …………………………………………………………………………………………………. 58 
  Ing. Antonín Růžička 
 
 Znáte je? …………………………………………………………………………………………………………………………….. 59 
  Vladimír Novotný 
 
 K pramenům života …………………………………………………………………………………………………………… 60 
  Vladimír Novotný 
 Redakce 
 
  Jsme Moravané (báseň) ……………………………………………………………………………………………………. 62 
  PhDr. Jaroslava Grobcová 
 
 
MORAVSKÁ HISTORIE 
 
  Někdejší stodola na Pohansku kryla poklad i kostel z devátého století ………………. 65 
  Ing. Jaroslav Krábek  
 
 Archeologové našli v Mikulčicích dětský hrob se zlatými gombíky ……………………….. 66 
  Ing. Jaroslav Krábek 
 
 
INVESTICE A NOVÁ VÝSTAVBA V MORAVSKÝCH MĚSTECH 
 
  Další rozvoj letišť v Brně a Ostravě ………………………………………………………………………………. 67 
  Ing. Jaroslav Krábek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



13. a 14. číslo, 17. dubna 2009 
www.moravska-narodni-obec.ic.cz 

Vydává SR MNO. Názory a příspěvky zasílejte na e-mail MNO: moravska.narodni.obec@seznam.cz                  
Upozornění: Moravská národní obec nezodpovídá za obsah odkazovaných stránek! 

5/70 

 

Z JEDNÁNÍ SPOLEČNÉ RADY MNO 
                                                                       
K v ě t e n   2 0 0 7  
 
●  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. Dále se projednala problematika získání 
stálého místa pro jednání SR a členů MNO  
a přijaty úkoly k jejímu řešení. 
 
Č e r v e n 
 
● SR MNO projednala a schválila termín 
konání II. ročníku Výročního pochodu Mora-
vanů na 6. října 2007 a přijala úkoly k jeho 
zabezpečení. Byly projednány výsledky kroků 
k získání stálého místa pro jednání SR a členů 
MNO a konstatována nutnost pokračovat  
v hledání. SR projednala a schválila přijetí 
nových členů. 
 
Č e r v e n e c 
 
●  SR projednala a schválila postup  
v tvorbě a rozšiřování obsahu internetových 
stránek MNO. Bylo schváleno nové, stálé 
místo pro jednání SR a členů MNO v salonku 
Horácké restaurace (Na Lukách 7, Brno-
Židenice). Bylo projednáno plnění úkolů  
v přípravě II. ročníku Výročního pochodů 
Moravanů. 
 
S r p e n 
 
● Setkání SR MNO se nekonalo. 
  
Z á ř í 
 
●  SR MNO projednala další postup  
v rozšiřování obsahu internetových stránek 
MNO. Bylo projednáno a schváleno plnění 
úkolů v zabezpečení příprav II. ročníku 
Výročního pochodů Moravanů. Příští jednání 
SR se uskuteční 4. října 2007. Po jeho ukon-
čení, cca v 18.00 hodin, bude pokračovat 
veřejné jednání MNO v Horácké restauraci, 
Na Lukách 7 v Brně-Židenicích. 
 
Ř í j e n 
 
● SR MNO projednala připravenost  
II. ročníku Výročního pochodů Moravanů  
a konstatovala splnění všech přijatých organi-
začních opatření. Dále projednala a schválila 
společný dopis moravských sdružení a stran 
představitelům menšin žijících v ČR. SR byla 
seznámena s informacemi z jednání s MNK  
a politickou stranou Moravané.   

 
L i s t o p a d 
 
●  SR MNO projednala a schválila další 
materiály k rozšíření internetových stránek 
MNO, rámcová pravidla pro fungování Sboru 
odborných poradců a jmenování nového 
čestného člena. SR provedla rozbor organi-
zace a přípravy II. ročníku Výročního pochodů 
Moravanů. Konstatovala, že přes jednoznačně 
pozitivní průběh celé akce a velmi dobrý 
ohlas, je nutno pro příští ročník přijmout řadu 
organizačních zlepšení v přípravě i při samot-
ném pochodu. Požadavek některých účastní-
ků pochodu na ráznější "politické" vyznění 
akce byl SR jednomyslně odmítnut. 
 
P r o s i n e c 
 
●  SR MNO projednala průběh tématické 
besedy na Setkání členů a příznivců MNO  
a konstatovala vhodnost této formy besed  
pro další setkání a navrhla další témata.  
SR projednala a schválila přijetí nových čle-
nů. Příští jednání SR se uskuteční 10. ledna 
2008 v salonku restaurace U Vlka (dříve Ho-
rácká), Na Lukách 7, Brno-Židenice. Po jeho 
skončení, cca v 18.00 hodin, bude pokračovat 
veřejné setkání členů a příznivců MNO s be-
sedou na téma: Budoucí územně-správní 
členění Moravy II – možné varianty. 
 

2 0 0 8 
 
L e d e n  
 
●  SR se seznámila s konečnou podobou 
znění komplexního materiálu "Slezská území 
v České republice" a dokumentu "Morava 
posledních desetiletí v datech" a schválila 
jejich umístění na internetových stránkách 
MNO. Dále projednala a schválila metodiku 
přípravy Sborníku MNO č. 5. Bylo schváleno 
téma příští besedy: Budoucí územně-správní 
členění Moravy III – závěry. 
 
Ú n o r 
 
●  SR projednala a schválila konečné 
verze materiálů o slezských územích v České 
republice a Moravě v posledních desetiletích.  
Tyto materiály budou umístěny na webových 
stránkách MNO. Byly projednány možné 
podoby nových členských přihlášek a vybraná 
varianta byla předána ke zpracování. SR dále 
projednala a schválila přijetí nových členů. 
Schválilo se téma příští besedy: Budoucnost 
železnice na Moravě a rekonstrukce brněn-
ského uzlu. 
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Na setkání členů a příznivců MNO přijeli mimo 
jiné i Moravané z Prostějova a od Šumperka. 
 
B ř e z e n 
 
●  SR projednala připravenost V. ročníku 
pochodu MNO – Putování Moravou. Schválen 
byl termín 31. května 2008. SR projednala  
a schválila novou podobu členských přihlášek. 
Byly projednány a doporučeny nové materiály 
k zařazení do Sborníku MNO č. 5. Bylo  
schváleno téma příští besedy: Karel starší  
ze Žerotína – vynikající moravský státník  
a diplomat. 
 
D u b e n 
   
● Setkání SR MNO se nekonalo. 

K v ě t e n 
 
●  SR projednala a schválila vystoupení 
zástupců MNO na "Setkání přátel Moravy  
a Slezska" dne 7. května v Prostějově. SR se 
přihlásila ke sbírce na jezdeckou sochu mo-
ravského markraběte Jošta v Brně a přijala 
úkoly k zabezpečení vlastní sbírky mezi členy 
MNO. SR projednala a schválila rozšíření 
webových stránek MNO o diskusní fórum. SR 
vyjádřila podporu vydavatelům "Moravských 
národných novin". Dále projednala a schválila 
přijetí nových členů. Schválilo se téma příští 
besedy: Současnost a budoucnost velkých 
moravských měst I. 
 
Č e r v e n 
 
●  SR projednala průběh V. ročníku 
pochodu MNO – Putování Moravou, který se 
uskutečnil dne 31. května 2008. Konstatovala 
bezproblémový průběh akce, jež se stala 
tradičním obohacením činnosti MNO. Sezná-
mila se s konečnou podobou znění "Dějin 
slovanské Moravy v datech" a schválila jejich 
umístění na internetových stránkách MNO. 
Bylo schváleno téma příští besedy: Sou- 
časnost a budoucnost velkých moravských 
měst II. 
 
Č e r v e n e c 
 
● Setkání SR MNO se nekonalo. 
 
S r p e n 
 
●  SR MNO projednala nové propagační 
materiály k podobě moravské zemské vlajky  
a schválila jejich používání na akcích MNO. 
Dále projednala přípravu III. ročníku Výroč-
ního pochodu Moravanů, konstatovala jeho 
schválení ÚMČ Brno-střed a přijala další 
úkoly. SR též projednala postup přípravy 
Sborníku MNO č. 5. Bylo schváleno, že příští 
beseda bude plně věnována diskusi k III.  
ročníku Výročního pochodu Moravanů. 
 
Z á ř í 
 
●  SR  projednala dosavadní fungování 
diskusního fóra na internetových stránkách 
MNO a schválila zjednodušení přístupu 
účastníků. Projednala přípravu III. ročníku 
Výročního pochodu a konstatovala splnění 
všech zadaných úkolů. SR se seznámila  
s návrhem nové podoby elektronického 
časopisu Moravská obec, schválila dosavadní 
postup v jeho přípravě a jmenovala novou, 
tříčlennou redakční radu. Bylo rozhodnuto,  
že příští jednání SR bude již tradičně 
mimořádné v termínu 2. října 2008, těsně 
před konáním III. ročníku Výročního pochodu 
Moravanů. 
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TÉMATICKÉ BESEDY MNO 
 
L i s t o p a d   2 0 0 7  
 
  Slezsko v ČR − historická země 
nebo územně-správní kraj? 
 
●  Velmi poutavá beseda přinesla mnoho 
nových informací o slezských územích v ČR  
i samotném Slezsku. Objasnila mnohé mýty, 
které kolem "Českého Slezska" panují. Pot-
vrdila i nízkou úroveň vědomostí z historie 
Moravy a Slezska, které poskytuje české 
školství. Diskutované materiály, doplněné  
a upravené podle závěrů z besedy, budou 
umístěny na internetových stránkách MNO. 
 
P r o s i n e c  
 
  Budoucí územně-správní členění 
Moravy I – východiska 
 
●  Místy bouřlivá diskuse nad přednese-
nými materiály hledala odpovědi především 
na dvě základní otázky: "Je již nyní vhodná 
doba k diskusi o budoucí podobě Moravy?"  
a "Z jakých zadání mají tyto návrhy vychá-
zet?". Závěry z diskuse jsou východiskem  
pro lednové téma besedy: Budoucí územně-
správní členění Moravy II – možné varianty. 
 

2 0 0 8 
 
L e d e n 
 
  Budoucí územně-správní členění 
Moravy II – možné varianty 
 
●  Již tradičně často bouřlivá diskuse 
nad předloženými materiály nastínila několik 
možných závěrů. Opět se však prokázala 
obecně nízká znalost elementárních zásad 
státní správy a samosprávy, což u některých 
diskutujících vedlo k prosazování často zcela 
nepoužitelných řešení. Závěry z diskuse jsou 
východiskem pro únorové téma besedy:  
Budoucí územně-správní členění Moravy III – 
závěry.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ú n o r 
 
  Budoucí územně-správní členění 
Moravy III – závěry 
 
●  Do rozpravy byl předložen návrh 
budoucí podoby územně-správního členění 
Moravy ve dvou základních variantách, včet-
ně kritérií pro použití každé z nich, vychá-
zející ze závěrů minulých diskusí. Materiál byl 
přijat prakticky bez výhrad. Bouřlivá diskuse 
vypukla při projednávání návaznosti postup-
ných změn současného stavu. Konečné dopo-
ručení bylo překvapivě jednoduché a střízlivé. 
Předkládané materiály, doplněné a upravené 
podle závěrů z diskusí, budou dále zpraco-
vány a po schválení SR umístěny na webové 
stránky MNO. 
 
B ř e z e n 
 
 Budoucnost železnice na Moravě 
a rekonstrukce brněnského uzlu 
 
●  Beseda, kterou řídil odborník z praxe, 
člen MNO, přinesla mnoho zajímavého  
o současné modernizaci železničních koridorů 
v České republice a především na Moravě. 
Blízká budoucnost byla zastoupena  přípravou 
radikální přestavby tzv. Přerovky a jejímu 
zapojení do koridoru sever-jih, které výrazně 
přispěje k posílení významu Moravy jako 
země na trase Balt-Adriatického koridoru. 
Byla představena i o něco více vzdálenější 
budoucnost v podobě vysokorychlostních 
tratí, jejichž křížení je plánováno v Brně. 
Samostatnou a diskutovanou kapitolou byla 
přestavba brněnského uzlu, včetně polohy 
hlavního nádraží. Předložené materiály  
a střízlivý komentář odborníka pomohly  
k vysvětlení mnoha mýtů a polopravd, které 
do problematiky vnesly soupeřící politické 
strany. 
 

 
 
Diskuse o novém vlakovém nádraží v Brně. 



13. a 14. číslo, 17. dubna 2009 
www.moravska-narodni-obec.ic.cz 

Vydává SR MNO. Názory a příspěvky zasílejte na e-mail MNO: moravska.narodni.obec@seznam.cz                  
Upozornění: Moravská národní obec nezodpovídá za obsah odkazovaných stránek! 

8/70 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Na setkání zavítal příznivec až ze Žďáru nad 
Sázavou. Objevili se též nové mladé tváře. 

D u b e n 
 
● Beseda se nekonala. 
 
K v ě t e n 
 
  Karel starší ze Žerotína – vynika-
jící moravský státník a diplomat 
 
●  Beseda byla zahájena přednáškou  
o Karlu starším ze Žerotína a jeho politickém 
boji za moravskou autonomii. Velkého ohlasu 
se dočkaly citace jeho popisu vztahů 
představitelů Moravy a Čech. Až mrazivě 
působil přesný odhad cílů a snah české 
reprezentace vůči Moravě, jejichž naplnění 
bohužel došlo právě v naší době. Odlehčení 
naopak přinesly pokyny Žerotína jako morav-
ského hejtmana k postupu jednotlivých 
panství vůči "migrujícím cikánům". Tato 
doporučení, poplatná své době, by dnes jistě 
ráda zahrnula do svého programu mnohá 
nechvalně známá extrémní sdružení. 

 
Č e r v e n 
 
  Současnost a budoucnost velkých 
moravských měst I 
 
●  Beseda byla pojata jako úvodní  
k tématu, které je navrženo jako stálé, 
v určitých intervalech se opakující. S velkým 
zájmem a ohlasem byl přijat materiál srovná-
vající růst jednotlivých velkých měst na Mo-
ravě a v Čechách od 30. let po dnešek. Velmi 
jasně byl prokázán neblahý vliv čtyřiceti let 
totality na přirozený růst měst, na který 
doplatilo z moravských měst především Brno. 
Část věnovaná době po roce 1990, vysvětlila 
příčiny některých negativních trendů z 90. 
let, jako například problém suburbanizace. 
Bouřlivě byl diskutován současný stav, kde 
prezentovaná čísla jasně prokazují postupný 
návrat k přirozenému vývoji velkých měst, 
nedeformovanému zásahy z centra. Úsměv-
nou zajímavostí diskuse bylo opakovaní 
některých zcela nesmyslných tvrzení, která 
se objevila v regionálním tisku, přestože 
prezentovaná data jasně hovořila o opaku. 
Znovu se tak prokázala potenciální nebez-
pečnost často diletantských až nesmyslných 
tvrzení mnohých novinářů.  
 
Č e r v e n e c 
 
● Beseda se nekonala.  
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S r p e n 
 
  Současnost a budoucnost velkých 
moravských měst II 
 
●  Beseda, která se konala v prázdnino-
vém termínu, měla i dovolenkovou atmos-
féru. Vzhledem k nižšímu počtu účastníků,  
z nichž většina byla z Brněnska, byly diskuto-
vány především zahájené a připravované 
velké brněnské stavby, jejich současný stav, 
účel a výhled na dokončení. Stručně byly 
přiblíženy i významné brněnské rozvojové 
projekty jako Univerzitní kampus v Bohuni-
cích, ICRC, CEITEK a CESLAB.  
 
Z á ř í 
 
  III. ročník Výročního pochodu 
Moravanů 
 
●  Tato spíše pracovní beseda měla  
za úkol získat co nejvíce názorů na podobu 
pochodu a obohatit tak jeho průběh.  
Za velkého zájmu proběhl výběr hesel,  
při kterém byly použity moderní metody 
řízení a komunikace, což pro mnohé byla 
nová, zajímavá zkušenost. Účastníci se 
dověděli nejnovější podrobnosti k připravo-
vané akci a obdrželi vedle tištěných pozvá-
nek pro další šíření i některé materiály, které 
budou k dispozici na pochodu. 
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Z ČINNOSTI MNO  
A OSTATNÍCH MORAVSKÝCH ORGANIZACÍ 
 
FREE MORAVIA – Summit prezidentů – Brno 2007 
 
 Ve dnech 24. – 26. května 2007 se v Brně uskutečnilo setkání prezidentů 
zemí střední a jihovýchodní Evropy. Na pozvání prezidenta České republiky,  
pana Václava Klause, se na "Czech Summit"1 sjelo do mor. metropole čtrnáct 
prezidentů z těchto států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, 
Chorvatska, Itálie, Maďarska, Makedonie, Moldávie, Polska, Rakouska, Rumun-
ska, Slovenska a Srbska. Prezidenti Německa, Slovinska a Ukrajiny svou účast 
omluvili. Konference se rovněž zúčastnili ústavní činitelé České republiky – 
premiér Mirek Topolánek (ODS), místopředseda vlády pro evropské záležitosti 
Alexandr Vondra (ODS), ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg 
(nominovaný SZ), 1. místopředseda Senátu Parlamentu Petr Pithart (KDU–ČSL)  
a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová 
(ODS). Program summitu začal ve čtvrtek 24. května neformální večeří.  
  V pátek dopoledne se na náměstí Svobody odehrál slavnostní ceremoniál,2 
jemuž přihlíželo asi 5 000 Brňanů. Politická strana Moravané svolala na tuto akci 
pokojnou demonstraci. Účel manifestace byl zřejmý: "Chceme jim jasně ukázat, 
že při návštěvě Brna nejsou na návštěvě v Česku nebo dokonce v Čechách,  
ale na území historické moravské země," řekl předseda strany, ing. Pavel 
Dohnal. Akce začala přesně v 10.00 hodin, kdy po červeném koberci od kostela 
sv. Jakuba začali jeden po druhém kráčet prezidenti k tribuně na náměstí.  
Byl nádherný slunný den a horko se k poledni stupňovalo. Jako účastník demon-
strace jsem si nevšiml, že by si někdo z Brňanů přinesl vlajku České republiky – 
ty spíše vlály na budovách. Za to se však na náměstí rozprostíral do očí bijící 
žluto-červený les moravských vlajek, které pro občany zapůjčila politická strana 
Moravané. Moji pozornost upoutal jistý manželský pár s kočárkem, který držel 
krásně vyšívanou modrou vlajku se stříbrno-červenou orlicí a žluto-červenou 
bikolóru. Jejich dcerka (?), jež radostí pobíhala okolo, svírala v rukách malé 
moravské vlaječky. Jednoho dne z těchto dětí vyroste nová generace morav-
ského národa, která jistě na tento památný den nezapomene. Kolem nás byla 
spousta školáků, kterým organizátoři rozdali několik tisíc papírových vlaječek ČR 
a příslušných evropských zemí. Avšak přesila moravských zástav se zlatavě 
třpytila sluncem. Oslňovala objektivy televizních kamer natolik, že je ČT v pří-
mém přenosu skoro nezabírala. Lidé od Moravanů rozvinuli před tribunou velký 
oranžový transparent s nápisem "FREE MORAVIA". Sledoval jsem, jak se v tu 
chvíli slovenský prezident Ivan Gašparovič potutelně usmívá, kdežto panu 
Klausovi zmrzl úsměv. I já jsem vítal prezidenty moravskou vlajkou. Někteří při-
hlížející mne ale upozorňovali, že nevidí na tribunu a dokonce mi za vlajku tahali. 
Nedal jsem se vyvést z míry. Akce se obešla bez incidentů. V nesnesitelném 
vedru pařilo slunce natolik, až dva vojáci čestné stráže zkolabovali. Dle mého 
názoru jediný, kdo na tribuně mluvil docela "promoravsky", byl jihomoravský 
hejtman Stanislav Juránek (KDU–ČSL), který hovořil o dvou moravských orlicích 
(stříbrno-červené a zlato-červené) ve znaku Jihomoravského kraje. 

                                                 
1  http://www.czech-summit.cz/ 
2  http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=431140 
  http://brnensky.denik.cz/prezidenti_v_brne/lidi_vitali_20070525.html 
  http://brnensky.denik.cz/prezidenti_v_brne/prezidenti_online_20070525.html 
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  Po vydařené akci nám jeden z kolegů ze strany Moravané citoval SMS, 
kterou obdržel od jednoho nejmenovaného člověka, že prý televizní štáb České 
televize dostal příkaz nedávat do záběru moravské vlajky! Proč si např. diváci 
Slovenské televize mohli dopřát krásné záběry na moravské žluto-červené vlajky, 
kdežto my ne? Večer byli prezidenti pozváni na představení do Mahenova divadla 
a na slavnostní večeři na hrad Špilberk. Během dvou dnů debatovali zejména  
nad otázkami: "Střední Evropa – současné problémy a výzvy do budoucnosti"  
a "Střední Evropa v EU". Rozebíralo se též aktuální téma Kosova. 
   Ke vzpomínce na manifestaci Moravanů se vracím z toho důvodu, že tuto 
akci považuji za určitý zlom v moravském hnutí. I když kořeny toho všeho lze 
hledat již např. ve sloučení dvou posledních promoravských politických subjektů 
do strany Moravané (prosinec 2005), či v I. Výročním pochodu Moravanů Brnem 
(říjen 2006), který zorganizovala Moravská národní obec. Rozjela tak plejádu 
moravských vlajkových akcí mezi obyvateli Moravy, které se začínají rok od roku 
stupňovat. Je radostné, že i ostatní moravské organizace se přidávají. Cíl máme 
společný: Sčítání lidu v roce 2011 – aby se lidé přihlásili k moravské národnosti. 
Na závěr musím odmítnout názory některých pražských i moravských profesorů, 
kteří tvrdí, že "moravismus" je mrtvý. Není to pravda! Čtěte dále Moravskou 
obec. A vůbec, my jsme moravanisté – ne moravisté…3 
 

Bc. Jan Studeník 
MNO Brno 

 
●  Různé zprávy České televize, kde jsou vidět v záběrech moravské vlajky, shlédnete 
v archivu ČT24.4 Na serveru Aktuálně.cz si můžete prohlédnout videosestřih, kde lze spatřit též 
moravské vlajky.5 Na internetovém kanále YouTube naleznete propagační videozáznam Moravanů  
z oné demonstrace, který natočili příznivci politické strany Moravané.6 Reportáž z náměstí Svobody 
od nezávislého moravského novináře z Brna, pana Milana Kocourka, naleznete v jeho internetovém 
magazínu Moravský výběr zde.7  
 

Redakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Moravismus = moravský jazykový prvek. 
4  http://www.ct24.cz/vysilani/2007/05/25/207411010000525-10:00-zpravy/ 
  http://www.ct24.cz/vysilani/2007/05/25/207411012000525-12:00-zpravy/ 
  http://www.ct24.cz/vysilani/2007/05/25/207411000100525-19:00-udalosti/ 
 http://www.ct24.cz/vysilani/2007/05/25/207411000370525-21:00-udalosti-komentare/ 
5  http://aktualne.centrum.cz/video/?id=89029 
6  http://www.youtube.com/watch?v=-EfNC-unZCc 
7  http://www.moravskyvyber.info/view.php?nazevclanku=uzna-v-klaus-svoji-chybu-a-omluvi-se-nam-moravanum&cisloclanku=2007050001 
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Moravské vlajky zavlály na Velehradě – VELEHRAD 2007 
 

Po mnoha letech opět zavlály moravské vlajky na Velehradě. Tento svátek 
našich moravských patronů, sv. Cyrila a Metoděje, se do kalendáře státních 
svátků dostal po listopadu 1989 vlastně díky Slovákům, kteří jsou, stejně jako 
Moravané, více nábožensky zaměřeni, než převážně ateistické Čechy. Význam 
svátku slovanských věrozvěstů, patronů Moravy a Evropy, je tak velký, že ho 
nemůže pominout ani česká vláda. Ostatně evropský význam obou věrozvěstů 
zdůraznil ve svém projevu i Tarcisio kardinál Bertone. I když ještě před deseti 
lety se o Velehradu moc nemluvilo, v posledních letech se objevily billboardy  
na dálnici D1 a vše se odehrává ve vládní režii. Přitom návštěvnost se pohybuje 
a pohybovala každým rokem kolem 20–30 tisíc lidí bez ohledu na billboardy.  
To by samo o sobě mohlo být v pořádku, kdyby: 

 
● Morava měla zpátky svou samosprávu. 
● Hlavním celebrantem by byl (po papežském nunciu kardinálu Bertonem)  
  moravský metropolita – olomoucký arcibiskup, Mons. Jan Graubner, a také 
   tak vystupoval. Český primas – arcibiskup pražský Mons. Miloslav kardinál 
   Vlk NENÍ nadřízeným arcibiskupa moravského a měl být prezentován jako 
   host. 
● Kdyby aspoň v jednom projevu padlo slovo Morava nebo moravský. 
 
To jen úvodem… 
 
    Za deštivého a chladného počasí jsme se sešli jen tři. Já, Honza a Tomáš. 
Měli jsme sraz na parkovišti u archeoskanzenu Modrá. Od Uherského Hradiště 
jezdily autobusy plné lidí. Počkali jsme asi půl hodiny a pak jsme se vydali 
s vlajkami na nádvoří před baziliku. Tam už byly obrovské davy lidí. Prodírali 
jsme se dopředu a lidé nás ochotně pouštěli. Zastavili jsme se až u provazové 
zábrany, která oddělovala sedící od stojících. Během dvouhodinové mše se asi 
čtyřikrát změnilo počasí. Kluci s velkou vlajkou s orlicí zaujali pozici přímo proti 
tribuně. Já jsem byl na "levém křídle". Držel jsem v každé ruce jednu vlajku.  
Vál silný vítr a chvílemi jsem měl co dělat, abych je udržel. Na druhé straně to 
ale mělo výhodu, protože vlajky krásně vlály. Moc jsem toho nevnímal, ale všiml 
jsem si, že lidé kolem mě byli vybaveni zpěvníky nebo aspoň jednotlivými listy. 
Když pršelo, někdo nade mnou držel deštník, ani jsem se nemohl otočit, abych 
mu poděkoval. Hlavním celebrantem byl papežský nuncius Tarcisio kardinál 
Bertone. Mši svatou dále koncelebrovali: moravský metropolita – olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner a český primas – pražský arcibiskup Mons. 
Miloslav kardinál Vlk. Mši byla přítomna manželka prezidenta republiky, paní Livie 
Klausová, hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, zástupci KDU−ČSL, 
Cyril Svoboda a další. Po skončení mše se na mne obrátili dva pánové středních 
let s dotazem, jaké to jsou vlajky. Když jsem jim řekl, že moravské, uznale 
pokývali hlavou.  
  "Pane, celou dobu jsem sledoval, jak usilovně držíte ty vlajky, jaké jsou to 
vlajky?", volal na mě muž zezadu. "Moravské", odvětil jsem. Pak se se mnou dali 
do řeči ještě nějací lidé se zájmem o vlajky. Dal jsem jim svoji e-mailovou 
adresu. Pak jsem šel vyhledat kluky s velkou vlajkou. Nádvoří se pomalu 
vyprazdňovalo, ale lidé se u nás zastavovali. Jeden muž se zajímal o cenu vlajek 
a triček a kde se dají koupit. "To půjde hodně na odbyt", konstatoval. Dal jsem 
mu opět svůj e-mail. Jedna paní, když se dověděla, že máme moravské vlajky, 
nadšeně vykřikla: "Já vás budu volit!" Jeden kněz se představil jako předseda 
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Matice Velehradské. Dal nám propagační materiály a projevil zájem o spolupráci 
se stranou Moravané. Na dotaz, jestli by nám mohl posvětit prapory, odpověděl, 
že k tomu je třeba určitý obřad, ale že by se to dalo domluvit. Při diskusi přišla 
řeč i na moravskou hymnu. Bylo konstatováno, že ta původní, "Moravo, Moravo", 
není to "pravé ořechové". Je z ní použitelná jen první sloka. Autorem této písně 
je český obrozenec a padělatel rukopisů Václav Hanka. Jeden muž tvrdošíjně 
trval na tom, že to musí být církevní píseň, kterou na Velehradě zpívalo 25 000 
lidí: kancionál "Bože, cos ráčil…". Její poslední sloka zní: 
 

I když se pyšná nevěra kol vzmáhá 
a peklo seje koukol nových zmatků, 

nebudem dbáti odvěkého vraha, 
nedáme sobě bráti věčných statků. 
[: Víře vždy věrní budou Moravané: 

Dědictví otců zachovej nám, Pane! :] 
 

  Tato píseň se ovšem na Velehradě zpívala bez této poslední sloky. Vrátili 
jsme se ke skanzenu a poseděli v místní hospůdce. Tam nás našli další Moravané 
z internetu – Martin a jeho kamarád Zdeněk z Prostějova, kteří mši nestihli.  
Je možné konstatovat, že ohlasy na naši vlajkovou přítomnost byly kladné, skoro 
nadšené. Je jen škoda, že moravské vlajky ignorovala Česká televize. Přestože 
nás kameramani při mši zabírali zblízka, v přímém přenosu jsme dle mých 
příbuzných vidět nebyli. 
 

Ing. Zdeněk Zbožínek 
PSM Brno 

 
● V archivu ČT24 lze shlédnout reportáž z večerních Událostí.8 Jeden poutník při rozhovoru  
na kameru prohlásil: "Su Moravák – Čech, tak proto sem přicházím každý rok…" V 9. minutě zpráv 
se na 6 sekund objeví při rozhovoru s jiným poutníkem – moravská, žluto-červená vlajka se 
stříbrno-červenou orlicí. TV komentátor dále hovoří: "Mise Cyrila a Metoděje na Moravu ve druhé 
polovině 9. století položila základy ČESKÉ STÁTNOSTI…" Redakce Moravské obce pokládá za nutné 
opravit tuto nesmyslnou větu. Mise věrozvěstů spolu se sv. Rastislavem položila základy státnosti 
velkomoravské, kterou sdílíme se Slováky. Česká státnost se odvíjí až od sv. Václava – věčného 
knížete Čechů, patrona české země. "Dědictví otců zachovej nám, Pane!" 
 

Redakce 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8  http://www.ct24.cz/vysilani/2007/07/05/207411000100705-19:00-udalosti/ 
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Moravan v Naardenu 
 
  "Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů 
svých, kteréž mi svěřil Pán, dědicem činím."  
 

Jan Ámos Komenský 
Kšaft9 umírající matky Jednoty bratrské 

   
  Předminulý rok v září, ve dnech 6. 9. – 11. 9. 2007, jsem se zúčastnil 
zájezdu do nizozemského Naardenu, který každé dva roky pořádá Spolek 
Uherský Brod–Naarden10 ve spolupráci se sesterskou družební nadací Stichting 
Naarden–Uherský Brod. Je již několikaletá tradice vyjet z města Komenského  
do partnerského města Naardenu k příležitosti dne otevřených dveří památek 
(Open monumenten dag) a dne tzv. Českého trhu (Tsjechische markt),  
na kterém se propagují výrobky z celé České republiky, zejména pak lidová 
kultura jihovýchodní Moravy. Účast na zájezdu mi umožnila moje teta ing. Irena 
Koubová, vedoucí zájezdu a jednatelka Spolku Uherský Brod–Naarden.  

Autobus vyjel ve čtvrtek v 18.30 hod. z Uherského Brodu se zastávkou 
v Brně na Zvonařce, kde jsem nastoupil s členy brněnské cimbálové muziky 
Podkověnka. Můj otec – brodský rodák, ing. Jiří Studeník a člen spolku Uherský 
Brod–Naarden, je v cimbálovce primášem. Zajeli jsme ještě do Brna-Kohoutovic 
pro cimbál, cimbalistu a jeho přítelkyni, která se později projevila jako zapálená 
Moravanka. Směr naší trasy byl: Praha, Plzeň, Rozvadov, Frankfurt am Main, 
Köln am Rhein, Emmerich, Arnhem, Apeldoorn, Amersdort a Naarden. Sedm-
náctihodinovou cestu z Brna do Naardenu jsme na tři čtvrtě hodiny přerušili 
následující den v Kolíně nad Rýnem, kde jsme si od osmi hodin ráno prohlédli 
nádhernou gotickou katedrálu. Do Naardenu jsme přijeli kolem druhé hodiny 
odpolední. Na Utrechtské bráně nás všechny vítala již zavěšená vlajka České 
republiky. Utrechtská brána (De Utrechtse poort) tvoří zájezdu vždy jakousi 
základnu, kde se mohou účastníci například převléknout do společenských šatů  
či občerstvit.  

Historické město Naarden, založené roku 1350, je od 17. století vodní 
pevností. Leží na půdorysu šestihroté hvězdy, jejíž tvar zakončuje šest bastionů. 
Má široký vodní příkop a kasematy. V pevnosti se nachází Vestingsmuseum  
se sbírkami o historii opevnění a obraně Naardenu. Uprostřed pevnostního města 
stojí protestantský chrám Grote Kerk (Velký kostel),11 na jehož vyhlídkové věži 
vlají především naardenské vlajky. Jen tak pro zajímavost – vlajka nizozemské 
provincie Severní Holandsko (Noord-Holland) je žluto-červeno-modrá trikolóra.12 
Nikde jsem ji však ale neviděl vyvěšenou. 

 Zanedlouho měl nastat hlavní program pátečního dne – slavnostní otev-
ření Muzea Jana Ámose Komenského po rekonstrukci. CM Podkověnka si oblékla 
kroje, procvičila hudební repertoár a společně s účastníky zájezdu vykročila 
směrem k Muzeu. Já jsem si na bílou košili oblékl červenou krojovanou vestu  
a z batohu vytáhl papírový moravský praporek, který jsem si vyrobil. Slavnostní 
ceremoniál se odehrával v tzv. Valonské kapli (Walse Kerk) – Mauzoleu,13  
kde je Jan Ámos Komenský pohřben. Vlastníkem Valonské kaple je Nizozemské 
království, přičemž objekt patří pod správu nizozemského Památkového úřadu 

                                                 
9  Kšaft = závěť. 
10  http://turista.ub.cz/pages.aspx?rp=5&ID=44&expandMenu=43 
11  Původně katolický kostel sv. Víta. 
12  Žlutá, červená a modrá jsou též barvy Moravy, které se v současné době užívají především 
   jako trikolóry (šerpy či stuhy). 
13  http://www.tgooi.info/naarden/comenius_mausoleum.php 
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(Rijksgebouwendienst). Na základě smlouvy z roku 1933 a dodatku k ní z roku 
1935 má Československo objekt dědičně pronajatý za symbolický roční poplatek 
(dnes 1 €) a zavazuje se o něj pečovat. Po rozdělení Československa "náleží" 
objekt kaple již jen České republice. V sousední budově bývalých kasáren  
je Komenského muzeum (Comeniusmuseum),14 které je otevřeno od roku 1937. 
  Sakrální prostor tzv. Valonské kaple působí velmi tajuplně. Je protkán 
mnoha symboly na sklomalbách a sochařských objektech. Denní světlo proniká 
skrz hrotitá okna a dále prostupuje sedmi skleněnými panely, které obepínají 
chór níže před okny. Na těchto tabulích, které vytvořil akademický malíř Jaroslav 
Benda z Prahy, jsou zobrazeny výjevy ze života Komenského a dotvářejí tak 
mystérium celého prostoru svatyně. Na mramorové podlaze kolem náhrobní 
desky stojí tři svícny roztodivných tvarů. Prostřední z nich měří přes dva metry  
a je zakončený třemi zdvihnutými dlaněmi nesoucími tác se svící. Třetí ze svícnů  
je mohutný – sedmiramenný. Ve stěnách pod gotickými okny se nacházejí 
půlkruhovité mramorové výklenky. Plápolající plamínky svíček mihotavě osvětlují 
jejich stinná zákoutí. Kněžiště je odděleno umělecky zpracovanou mříží, na které 
jsou scény ze života Jana Á. Komenského. Nápisy na výzdobách prostoru jsou  
poplatné době svého vzniku. Je z nich cítit silný Čechoslovakismus. Hesla, jako 
např. "Masaryk osvoboditel" či "Pravda vítězí", jsou snad všude. Nechybějí samo-
zřejmě ani věnce, či bílo-červeno-modré trikolóry. Moravský původ "Učitele 
národů" je potlačen. Slogan na hlavním panelu zní: "Origene Moravus – natione 
Bohemus". Moravská orlice není v kapli nikde samostatně vyobrazena. Naopak se 
na malbách objevují hojně heraldičtí lvi. Vitráže gotických oken zdobí mystické 
symboly kompasů, pravítek, úhelníků, kružítek, pentagramů, slunce a měsíce. 
  U slavnostního zahájení byla přítomna velvyslankyně Slovenské republiky 
v Nizozemí Oksana Tomová, velvyslanec České republiky v Nizozemí Petr Mareš 
(někdejší předseda US–DEU), velvyslanec Nizozemského království v Praze, 
starosta města Naardenu J. P. Rehwinkel (mj. vloni si vzal za muže svého přítele)  
i bývalý starosta Jacob A. N. (Jack) Patijn. Dále zástupci Pedagogického muzea  
J. Á. Komenského z Prahy,15 Pavel Popelka – ředitel uherskobrodského muzea,16 
Jiří Krejčiřík – předseda spolku Uherský Brod–Naarden a řada vzácných hostů. 
Přítomna byla i 85 letá dcera již zmíněného akademického malíře Jaroslava 
Bendy. Všiml jsem si, že český velvyslanec byl celý nesvůj při pohledu na můj 
moravský praporek. Já naopak z jeho nedůkladně oholených vousů – asi neměl 
čas. Z obsahu promluvy slovenské velvyslankyně mi utkvěla základní myšlenka,  
že Jan Ámos Komenský "Moravus" byl málem Slovák! Hovořila též o univerzitě 
Komenského v Bratislavě. Velvyslanec České republiky mluvil ve smyslu Čecho-
slovakismu a "Moravana" důkladně zamlčel. Vyzdvihoval jeho přínos pro Čechy  
a Slovensko. Čechami však myslel celou Českou republiku! Po slavnostních 
projevech byly položeny na hrob Komenského věnce složené z trikolóry živých 
květů a následovala slovenská a česká státní hymna v podání CM Podkověnka. 
Slovenská hymna se hrála jako první z čestného důvodů, neboť zde – na "české 
půdě", byla velvyslankyně Slovenska (od rozdělení státu) pouze již jen jako host. 
Bedlivě jsem naslouchal, jak mnozí Moravané zpívali hymnu Čechů, "Kde domov 
můj", s velkým dojetím. 
  Vše mohlo být ale jinak. Celou cestu do Holandska jsem přesvědčoval 
muzikanty cimbálové skupiny, že by bylo vhodné zahrát mezi hymnami i známou 
moravskou píseň – "Moravo, Moravo". Domluvili jsme se tak, že po slovenské 

                                                 
14  http://www.comeniusmuseum.nl/ 
15  http://www.pmjak.cz/new/ 
16  http://www.mjakub.cz/ 
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hymně, kdy už všichni budou nachystání na hymnu Čech, z ničeho nic přejdou  
z tóniny na "Moravo, Moravo, Moravěnko milá", a zaplní tak poprvé v dějinách 
mezeru mezi českou a slovenskou hymnou. Bohužel tuto menší "sabotáž" nešlo 
v konečné fázi uskutečnit. Údajně z "časových důvodů", neboť bylo na programu 
další umělecké vystoupení. Po hymnách nastoupil sólový houslista z Moravy, 
který však nebyl z našeho zájezdu. Oděn do černého fraku, zahrál delší poutavou 
skladbu "O Komenském". Přesný název písně bohužel neznám, jakož i jméno 
holandského skladatele. 
  Po skončení akce jsem položil moravský praporek na hrob Jana Ámose 
Komenského. Několik lidí se fotilo s mým praporkem přímo u hrobu, zvláště 
přítelkyně našeho cimbalisty. Potom následovala prohlídka Muzea Komenského  
a na zahradě pohoštění za zvuků cimbálové muziky. Zde mě oslovil jeden 
Holanďan z církve "Moravských bratří"17 a vyptával se mne na Moravu, neboť ho 
zaujal můj mor. praporek. Když jsem mu popsal současnou situaci Moravy v ČR, 
byl z toho velmi smutný.  
  České Ministerstvo zahraničních věcí si ostudně plete názvy moravských 
měst. Na oficiálním internetovém portálu České republiky (!) se o Komenském 
doslova píše: "O slavného rodáka se přou UHERSKÉ HRADIŠTĚ, kde má také 
sochu a muzeum, nedaleká Nivnice a Komňa." (vyhledáno 17. dubna 2009).18 
Též se tam mylně uvádí, že zemřel v Naardenu. Ne, Jan Á. Komenský zesnul 
v Amsterodamu. Musel to psát nějaký nedouk. Jistě, oficiálně jsou uznávána  
tři možná rodiště Jana Á. Komenského: Komňa, Nivnice a Uherský Brod,19  
ale Uherské Hradiště – kde má mít dokonce sochu a muzeum? Tak to už je příliš! 
Nechci tu vést nějaké spory – jen pouze dodám, že na náhrobní desce umístěné 
na stěně Mauzolea, dosvědčuje Komenského syn Daniel, že se jeho otec narodil 
v Uherském Brodě – "Natus Hunnobrodensis". 
  Sobota se nesla ve znamení "Českého trhu". Konal se naproti Utrechtské 
bráně v Naardenu (náměstí Ruijsdaelplein), od které zaznívaly líbezné tóny 
moravských lidových písní v podání cimbálové skupiny Podkověnka. Navzájem se 
střídala s Tanečním orchestrem žáků Základní umělecké školy z Uherského Brodu  
pod vedením Stanislava Sládka; cestovali s námi autobusem. Orchestr předváděl 
velice profesionální program populárních skladeb české a světové hudební scény. 
Mezi 39 účastníky zájezdu bylo i 12 krojovaných lidových řemeslníků z různých 
regionů Slovácka (Dolňácka, Horňácka, Strání, Moravských Kopanic) a Valašska. 
Např. Moravané z Vlčnova a Nového Hrozenkova; Jaroslav a Anna Kapitánovi 
z Velehradu, Jarmila Malinková ze Zlechova, Eva Minksová z Velké nad Veličkou  
a Kateřina Kubínová z Uherského Brodu, jež propagovala ubytování v "Chalupě 
na Vyškovci" na Moravských Kopanicích.20 Valaši – Zdeněk Matyáš se synem  
(z Valašských Klobouků), předváděli precizní řezbářské umění. Všichni tito 
krojovaní s sebou přivezli rukodělné výrobky. Např. panenky ze šustí, výšivky, 
kraslice, perníčky, paličkované obrázky, dřevěné hračky, sklo, ručně malovaný 
textil a řezbářské výrobky. Úhledně poskládané pestrobarevné letáčky a CD–
ROMy měly zájemce informovat o bohatém kulturním životě jihovýchodní Moravy 
– Jízdě králů, apod. Dále zde bylo množství rozmanitých publikací v souvislosti 
s Komenským. V dalším ze stánků nesměly samozřejmě chybět ani ozdobné 
láhve od "pravé moravské" slivovice, pod které jsem nainstaloval dva výtisky 

                                                 
17  http://www.ebg.nl/ 
  http://www.unitasfratrum.org/ 
  http://www.moravian.cz/ 
18  http://www.czech.cz/cz/kalendarium/ucitel-narodu 
19  http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/j-a-komensky-kde-se-narodil 
20  http://www.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=74780  
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barevných moravských orlic formátu A4. Reklama zafungovala, neboť se záhy  
k paní prodavačce přihrnuli nedočkaví zákazníci. Prodávala se i Becherovka.  
V jednom českém stánku nabízela prodavačka z Prahy, která ale nebyla z našeho 
zájezdu, různé publikace – zvláště o Praze. Při bližším ohledání přebalů knih 
(místy i trochu poškozených) jsem s údivem zjistil, že některé z nich byly vydány 
zhruba v 80. letech 20. století – tedy žádná novota! Všechny naše stánky byly 
samozřejmě opatřeny zavěšenými vlaječkami České republiky. Bylo zde i mnoho 
holandských stánků, propagujících Naarden, Nizozemí, či dílo "Učitele národů".  
Z jejich výrobků namátkou: klobouky, čepice, textilie, vlajky, publikace, apod. 
Ostatní zboží – s prominutím, povětšinou samé kýče, bylo netknuto pohledem 
kolemjdoucích. 
  Poněvadž jsem měl volnou chvíli, vydal jsem se do centra Naardenu.  
Na hnědou mikinu jsem si oblékl červenou krojovanou vestu a na batoh připnul 
moravský praporek. Mé kroky vedly k protestantskému kostelu Grote Kerk,  
který je vybudován uprostřed Naardenu, a před kterým stojí bronzová socha  
J. Á. Komenského od Vincence Makovského. Stejná socha je před Komenského 
muzeem v Uherském Brodě. Od spolucestujících jsem se dověděl, že ještě kon-
cem 90. let stála původně mimo Naardenskou pevnost (v parčíku za hradbami), 
ale aby prý město ulehčilo turistům její hledání, byla přemístěna do centra.  
Po stranách podstavce sochy se nachází nápisy s holandským a českým textem, 
na kterých se vyzdvihuje světový význam "velkého Čecha". Všiml jsem si na nich 
rozdílného zápisu. Nalevo v holandštině: "…Komenský, poslední biskup Jednoty 
Moravských bratří…"; vpravo v češtině: "…Komenský, poslední biskup Jednoty 
Českých bratří…". Text je z roku 1957. Ani jeden výklad však není zcela správný, 
protože Jan Ámos Komenský byl poslední biskup Jednoty bratrské. Moravští 
bratři jsou však ve světě více známí, neboť rozsévali víru do nejzazších končin 
země.21 Z blízkého chrámu Grote Kerk se nesla varhanní hudba a já neodolal 
vstoupit dovnitř. Zde jsem si koupil českou publikaci o kostele. Pan prodavač se 
zadíval na můj praporek a ihned se mě zeptal, odkud pocházím. Odpověděl jsem, 
že z Moravy – a pán se přátelsky pousmál. Dále jsem si prohlédl starou radnici, 
uličky pevnostního města, hradby a Vestingsmuseum.  
  Účast lidí na trzích byla hojná, ale rok od roku prý zájem spíše klesá. 
Holanďany naše výrobky už asi tolik nelákají. Zato jim dovede patřičně rozprou-
dit krev a rozehřát srdce vůně slivovice, zvuk cimbálu, tempo verbuňku a tklivé 
melodie. Moravské lidové písně a cimbálovka jsou zde velmi žádané! 
   Neděle patřila výletům. Někteří z nás navštívili ráno mši svatou v katolic-
kém kostele sv. Víta (Sint Vituskerk) v Naardenu. Dopoledne jsme absolvovali 
fascinující okružní jízdu na lodičkách kolem vodní pevnosti Naarden. Odpoledne 
jsme zajeli do Amsterodamu. Je to velmi multikulturní město, protkané 
Coffeshopy, všudypřítomnými cyklisty, "červenými uličkami" a jinými neřestmi. 
Skoro v každé ulici vlály duhové vlajky homosexuálů. Překvapilo mne, že uvnitř 
jakéhosi gotického kostela bylo nákupní centrum! Na jednom náměstí se konaly 
thajské trhy, kde se podávaly tradiční pokrmy a předváděl thajský folklór. 
Prohlédli jsme si také květinový trh, kde mj. nabízeli i masožravé rostliny. Kdyby 
to náhodou někoho zajímalo, tak jedna stála 3,60 €. Mladé jistě bude zajímat, 
kolik stál joint marihuany, ale poněvadž "nehulím", tak jsem se po něm nepídil. 
Pro neznalé – kouření "trávy" je v Holandsku legální.22  Zajímavé bylo, že drtivá 
většina kolemjdoucích kouří cigarety. Nejspíš je žene ven zákaz kouření, který 
                                                 
21  V Americe dokonce existují i "moravští indiáni", jejichž apoštolem je moravský rodák David 
   Zeisberger (1721–1808) ze Suchdolu nad Odrou. 
22  Na Moravském Slezsku vzrůstá Nizozemí  
   http://www.youtube.com/watch?v=IZwOcVRmVjQ 
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platí v barech, kavárnách a restauracích. Zákon se ale nevztahuje na kouření 
marihuany v tzv. Coffeeshopech. Největší úlet byl, když jsem na chodníku spatřil 
kromě člověka hrajícího na didgeridoo (čti dydžerydů) i jakéhosi mladíka s dredy 
na hlavě, který v sedě bubnoval na prapodivné bongo černé barvy ve tvaru UFO. 
Takovýto nástroj jsem u nás ještě nikdy neviděl. Na jeho povrchu byly kolem 
dokola rozmístěny kulaté blány, jež při dotyku vydávaly snad celou stupnici tónů; 
takže bylo možné vybubnovat jakoukoli melodii – fakt haluz. Z těchto všech věcí 
a dojmů se nám až točila hlava. Nedivte se, že jsem se s jedním muzikantem 
z CM Podkověnka v uličkách ztratil. Ano, byl to Stanislav Rosypal – ten, který 
zpíval a hrál s kolegy písničku "Vyletěl pták…" ve scéně "zahradní slavnost"  
ve filmu Dědictví s Bolkem Polívkou. A hádejte, jakou komedii nám pak řidič 
autobusu pouštěl při zpáteční cestě domů? Nakonec vše dobře dopadlo a stihli 
jsme plavbu lodí po Amsterodamu. Vpluli jsme i na otevřené moře a spatřili 
ohromný přístav s loděmi. Ve městě jsme navštívili i tzv. Dům s hlavami, 
postavený roku 1622 pro věhlasnou a vlivnou kupeckou rodinu De Geerů,  
u kterých Jan Ámos Komenský žil. V bytě se nachází pouze dvě větší místnosti 
zařízené dobovým nábytkem a krbem. Škoda jen, že jsem v Amsterodamu neměl 
s sebou moravský praporek, neboť průvodkyně sháněla nějaké mávátko pro naši 
skupinu. Po příjezdu do Naardenu pro nás holandští přátelé přichystali na nádvoří 
u hradeb (zahrada Galerie De Lange Flank) velkolepou večeři – barbecue.  
  Spávali jsme ve špičkově zařízené ubytovně v rekreačním středisku  
"De Woensberg" u Naardenu (Blaricum/Huizen). Lednička byla od našich 
hostitelů vždy plná dobrot, piva, vína a džusů. Ve společenské místnosti bylo 
piano, takže jsme si pěkně zanotovali a já se báječně vyřádil. Lidé za mnou 
chodili s dotazy a rádi diskutovali o Moravě. Někteří své moravanství v srdci 
pocítili, jiní raději mlčeli. Našli se i lidé, kteří byli zklamáni zvolenými politiky  
z 90. let, kterým dali svůj hlas, aby pro Moravu něco vybojovali. Možná proto se 
uzavírají do svého regionu (Horňácko, Valašsko, aj.) a Moravu nevidí v celku. 
Hodně jim v tom jistě napomáhá současné krajské zřízení ČR. Povídají, že když si 
nenecháme Prahou sáhnout na slivovici, tvarůžky a frgále – tak je vše v pořádku! 
Ó jak přízemní a materiální; ale to, že Morava umírá a upadá i po duchovní 
stránce – na to nedbají. Kdo odežene mračna, která se přihnala nad Moravu? 
  Chtěl jsem, aby ostatní poznali, že to, co tu ve stáncích propagují, není 
jenom o České republice a Zlínském kraji, ale že je to ohromné kulturní bohatství 
naši země jménem Morava. Aby si Valaši, Moravané ze Slovácka a lidé z jiných 
koutů Moravy uvědomili, že patří k sobě a dohromady tvoří Moravu a ne ocas 
nějakého Česka nebo dokonce Čech. Aby si připomněli dávno zapomenutou 
historii, vlajku a hymnu Moravy. Zemi, která vlastně udržuje "České trhy" 
v Naardenu při životě. Co může nabídnout sousední český folklór světu? Česká 
republika se totiž prezentuje výhradně folklórem moravským. Nicméně vše  
z prachu povstává a znovu se obnovuje: "Chválu vzdejme, Moravané…" 
  Moje "moravská mise" v rovinaté zemi tulipánů a vynikajících sýrů nebyla 
marná. "Do exilu Komenského zavítali návštěvníci z Moravy", poutal titulek 
Slováckého deníku [SLOVÁCKÝ DENÍK, středa 26. září 2007, str. 4].23 "Orchestr 
exceloval v Naardenu" [DOBRÝ DEN S KURÝREM č. 40, pondělí 1. října 2007, 
rubrika "Společnost"].24 V Brodském zpravodaji [BRODSKÝ ZPRAVODAJ 16/2007, 
str. 3]25 se zanedlouho objevil rozhovor s paní Aleid J. R. Hamelink-Verhave  
z Naardenu, obětavou jednatelkou ve výboru nadace Stichting Naarden–Uherský 

                                                 
23  http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/komensky-naarden-navsteva-z-mo.html 
24   http://www.ddk.cz/index.asp?AKCE=DETAIL&CISLO=40&ROK=2007&KT1=3&KT2=9&ID=63659 
25  http://www.uherskybrod.cz/bz/bz0716w.pdf 
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Brod a čestnou občankou města Uherského Brodu. Paní Aleid, která se učí 
několik let češtinu, řekla doslova: "Její znalost mi umožňuje poznat lépe 
mentalitu Čechů a MORAVANŮ." Taktéž pan Ben van den Kommer z Elburgu, 
zakladatel nadace Stichting Naarden–Uherský Brod, jenž cestuje do republiky 
svým karavanem, při jedné z návštěv Uherského Brodu dokonce prohlásil:  
"Já su MORAVAN a chtěl bych jako čestný občan svému městu radami  
a dlouholetými zkušenostmi co nejvíce pomoci pro zlepšení turistického ruchu  
a služeb." [BRODSKÝ ZPRAVODAJ 5/2008, str. 2]26 

Jestli se někdy opět dostanu do Naardenu, rád bych věnoval Komenského 
muzeu moravskou vlajku a položil na jeho hrob věnec ze žluto-červeno-modrých 
květů. Velký Moravan, Jan Ámos Komenský, si to zaslouží! 

  
Bc. Jan Studeník 

MNO Brno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26  http://www.uherskybrod.cz/bz/bz0805w.pdf 
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II. ročník Výročního pochodu Moravanů 
 
  V sobotu 6. října 2007 se v Brně uskutečnil II. ročník Výročního pochodu 
Moravanů, konaného při příležitosti uplynutí 1185 let od první písemně 
dochované zprávy o Moravanech. Průvod byl zahájen, stejně jako v loňském 
roce, v 10.00 hodin v Denisových sadech u ulice Biskupské. Následně se pochod 
vydal již tradiční trasou na Moravské náměstí se zastávkou na Dominikánském 
náměstí před starou Zemskou sněmovnou, kde byla přečtena "Moravská 
deklarace". Bohužel, již také tradičně, nám Úřad městské části Brno-střed nařídil 
vynechat náměstí Svobody, tentokrát z důvodů "akce pořádané městem". Trochu 
zarážející bylo, že na náměstí Svobody se ten den žádné shromáždění nekonalo, 
ale na průběh pochodu to nemělo negativní vliv.  
  Na Moravském náměstí vystoupili představitelé moravských organizací  
i někteří dalších účastníci. Vlastního pochodu se zúčastnilo mezi šedesáti  
až sedmdesáti lidmi, při projevech se nás sešlo přes sedmdesát a ještě dlouho  
po oficiálním ukončení akce probíhaly neformální diskuse v mnoha skupinkách.27 
  Dle ohlasů byl pochod úspěšný. I mezi přihlížejícími Brňany byl přijímán 
velmi dobře. Přesto jsme, jako pořadatelé, nalezli mnoho drobných nedostatků, 
které pro příští ročník odstraníme. Složitější je vyhovět přání několika účastníků, 
kteří postrádali transparenty s požadavky, razantnější  zvukový doprovod, včetně 
kolektivního vyvolávání hesel. Takováto podoba pochodu je již v protikladu 
k jeho základní ideji – důstojné vzpomínky moravského výročí a nepřehlédnutel-
ného důkazu naší existence. Mohla by naopak některé jiné účastníky odradit. 
Tyto představy budou spíše naplněny na pochodu strany Moravané, který je 
plánován na jaro a který bude mít od MNO maximální podporu. Vždyť spolupráce 
všech hlavních promoravských organizací byla jedním z nejvýraznějších pozitiv-
ních rysů letošního pochodu. Proti loňsku se zvýšil i zájem médií a kromě  
již známého redaktora ČTK přišla i redaktorka Rovnosti, která uveřejnila  
k pochodu i celkem zajímavý článek včetně fotografií. 
 

Ing. Jaroslav Krábek 
Předseda MNO 

  
●  Odezvu z pochodu naleznete například v elektronickém magazínu Moravský výběr,28 
Brněnském deníku,29 nebo ve slovenských internetových novinách Veľká Epocha.30 Reakci  
na pochod "moravistů" zveřejnil i Tomáš Herman z Brněnského deníku ROVNOST (někdejší 
"Moravské noviny ROVNOST"). Svým komentářem v rubrice "Názory" zpochybnil existenci morav-
ského národa již samotným titulkem "Moravský národ už není",31 čímž porušil "Listinu základních 
práv a svobod" (Hlava první, článek 3, odstavec 2),32 jež je součástí ústavního pořádku České 
republiky. 
  

 Redakce 
 

                                                 
27  Po pochodu se rozhodli dva moravští aktivisté, že projdou s moravskou vlajkou městem. 
   Cestou je zastavil jakýsi člověk, jež okamžitě poznal moravskou vlajku. Řekl, že je 
   z Třebíče a naznačil, že "moravské myšlence" fandí. Rovněž návštěvníci brněnského  
  nákupního centra – Galerie Vaňkovky, mohli spatřit tuto dvojici, jež prošla s moravskou  
  vlajkou za zpěvu písně "Moravo, Moravo" až k pokladnám Intersparu. 
28  http://www.moravskyvyber.info/view.php?nazevclanku=dalsi-vyrocni-pochod-moravanu-v-brne-2007&cisloclanku=2007100005 
29  http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/morava_slavnost_20071006.html 
30  http://www.velkaepocha.sk/200710113527/V-Brne-se-v-sobotu-6.-rijna-uskutecnil-pochod-moravskych-patriotu.html 
31  http://brnensky.denik.cz/publicistika/koment_herman_20071008.html 
32  "Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování  
  tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování." 
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Zpráva z 1. Slavnostního vlajkového pochodu Moravanů Kopřivnicí 
 
  V Kopřivnici, která sousedí s historickým městem Štramberkem, jemuž se 
říká "Moravský Betlém", se dne 1. prosince roku 2007 sešlo čtrnáct moravských 
vlastenců za účelem podpořit moravskou myšlenku.33 Zde, na lašsko-valašském 
pomezí v malebném prostředí lašské brány, představující břeh moře valašských 
hor, se setkali, aby vzbudili v lidech spící moravské národní cítění a uctili 
památku první dochované zmínky o Moravanech z roku 822, kterou můžeme 
nalézt ve fuldských análech Franské kroniky. Tehdy nechal franský král Ludvík I. 
Pobožný svolat do Frankfurtu obecný sněm, na němž vyslechl vyslance všech 
Slovanů, mezi nimiž byli i Moravané, latinsky zvaní Marvanorum. Pochod jsme se 
jali uspořádat my, členové občanského sdružení Ústav jazyka moravského, o. s. 
(dále jen ÚJM).34 Sešli jsme se na samém okraji města u ranče Bubla City Ranch. 
Úvodního slova se ujal člen přípravného výboru ÚJM, David Cavro. Úderem času 
ve 14.15 hodin byla čestným společníkem pochodu, předsedou politické strany 
Moravané ing. Pavlem Dohnalem, přestřihnuta s dodáním pár slov zlatá páska  
a 1. ročník Slavnostního vlajkového pochodu Moravanů Kopřivnicí byl zahájen.  
Za zvuku bubnu (afrického bonga) vyšli účastníci pochodu směrem do města. 
Plánovaná trasa zahrnovala osm ulic (K očnímu – Sluneční – Zdeňka Buriana – 
Příčná – 17. listopadu – Osvoboditelů – Francouzská – Obránců míru) a skončila 
v centru města, kde měli možnost vystoupit a přispět svým slovem účastníci 
pochodu. Jako první se svojí připravenou řečí přistoupil k megafonu pan Jan 
Kozohorský, poté ing. Dohnal. Počasí ten den nebylo příliš příznivé. Ráno lehce 
kapky deště zkrápěly cesty ulic, teplota nebyla taktéž příliš příjemná a studený 
vítr špatnému počasí jen ještě přidal. I přesto se těch pár odhodlaných 
Moravanů, kteří si uvědomovali důležitost podpory moravského cítění zde  
v Moravskoslezském kraji, rozhodlo svůj závazek zúčastnit se, splnit. Potvrzuje 
to sílu přesvědčení, které sídlí v našich srdcích. Veliké díky patří tedy všem,  
jež se přišli zúčastnit a zvláště těm, kteří přijeli z veliké dálky (Praha, Hluk, 
Prostějov). ÚJM bude doufat, že se zúčastní i na tom příštím a ti, kteří nepřišli,  
si dají předsevzetí přijít, ať je podpora a účast co největší. Možná i ono špatné 
počasí bylo důvodem, proč nás novináři, jež přišli zdokumentovat naši akci, 
opustili hned po zahájení pochodu. Udělali rozhovor, nafotili dva snímky – byli 
totiž dva – a do centra nás už nedoprovodili. Jejich články bylo potom možné 
shlédnout v Kopřivnických novinách35 a Novojičínském deníku.36 A nakonec 
možná i ono počasí zavinilo, že pochod městem proběhl v poklidu bez jakýchkoliv 
reakcí ostatní veřejnosti. Z těchto všech důvodů byl průběh pochodu předčasně 
ukončen v centru Kopřivnice a po proslovu pana ing. Dohnala jsme si společně 
zazpívali naši někdejší hymnu Jsem Moravan, kterou jsme si při zpěvu upravili  
na "Su Moravan". Podle plánů měl pochod původně pokračovat až do Štramberku 
a na jeho náměstí měla být vyřknuta další slova v proslovech účastníků,  
ale k tomu již nedošlo. Věřím, že se řada Moravanů na dalším pochodu  
na lašsko-valašském pomezí alespoň trochu rozroste a opět společně uctíme 
předky, kteří bránili naši zem, jejíž sláva se v té době hvězd dotýkala;  
a právě my se o tyto skutečnosti chceme podělit i s našimi spoluobčany. Jsem 
přesvědčen, že naděje v moravském lidu stále ještě bdí. 

 
David Cavro, ÚJM Kopřivnice 

                                                 
33  http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/vlajkovy_pochod20071129.html 
34  http://ujm.szm.com/ 
35  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kopnoviny&clanek=5766&idm=m 
36  http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/koprivnice20071202.html 
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Moravané vstoupili do Schengenu 
 
  Je čtvrtek 20. prosince 2007, den jako každý jiný. A přece je něčím 
zvláštní. Sdělovací prostředky informují o chystaných oslavách vstupu České 
republiky do Schengenského prostoru o půlnoci z 20. 12. na 21. 12. 2007.  
Např. internetový server iHNed.cz píše: "Na česko-slovenské a česko-rakouské 
hranici se bude ve čtvrtek večer oslavovat ke vstupu České republiky do Schen-
genského prostoru. Oslavy začnou ve Starém Hrozenkově na hranici Česka  
a Slovenska, která vznikla jako poslední a bude zrušena jako první. Stane se tak 
přeříznutím symbolické hraniční závory ministry vnitra Ivanem Langerem  
a Robertem Kaliňákem. Oslavy budou dále pokračovat v Mikulově na česko 
rakouské hranici. Zde se setká Ivan Langer s rakouským ministrem vnitra 

Güntherem Plotterem." Mám smíšené 
pocity. Na jedné straně jsem rád, že se 
otevřou hranice, ale na druhé straně mně 
ve zprávách vadí naprostá ignorace 
Moravy, která samozřejmě vstupuje  
do tohoto prostoru také. My Moravané 
vnímáme název "Česko" ve smyslu 
"Čechy" tak, jak je to doloženo v historic-
kých dokumentech a jak jsme to také 
odjakživa vnímali. Tento název nikdy 
nezahrnoval Moravu. Oslavovat se tedy 
bude na moravsko-slovenské a moravsko-
rakouské hranici. Celý den se mi honí 

hlavou myšlenka, že by naši sousedé měli vědět, že nesousedí s Čechami 
(Českem), nýbrž s Moravou. V pozdní odpoledne se rozhoduji téměř okamžitě. 
Do půlnoci je ještě daleko, nejbližší hranice je rakouská na přechodu Hevlín– 
Laa an der Thaya. Vezmu moravský prapor (mezi lidmi téměř zapomenutý), 
zhotovím pozdravnou tabulku a pojedu na hranici. Pak si uvědomuji, že mám  
v autě tři místa volná a že bych mohl vzít ještě někoho sebou. Pomocí internetu 
sděluji svůj záměr namátkově dalším lidem, které mám v adresáři. Vím,  
že s největší pravděpodobností pojedu sám, času na rozhodnutí je přece jenom 
příliš málo. K mému překvapení se už za cca čtvrt hodiny ozývá Petr. Fajn, 
budeme dva. Potom přichází e-mail od Honzy, který píše z Prahy, že se chystá 

přijet do Brna a že by ještě stihl cestu  
s námi. Volá i předseda strany Moravané 
ing. Pavel Dohnal a nabízí nám pomoc 
přes starostu Hevlína. Děkuji mu za 
ochotu, ale musím zdvořile odmítnout. 
Vím, že v tak krátkém čase se toho moc 
organizačně stihnout nedá. Jde mi přece 
jen o to, pozdravit sousedy. Přidává se  
k nám i Robert. V rychlosti zhotovuji 
tabulky s česko-německým nápisem: 
"Zdravíme své sousedy, Moravané – Wir 
grüssen unseren Nachbaren, die Mähren". 
Vyrážíme z Brna asi ve 22.45 a za hodinu 

jsme v Hevlíně. Projíždíme liduprázdným městem a blížíme se k hranici. Moravští 
celníci nám jen pokynuli ať jedem dál, i když do půlnoci zbývá ještě asi 10 min. 
Totéž se událo na rakouské straně. Během chvilky už projíždíme ulicemi Laa až 
na krásně osvětlené náměstí. Zdá se, že i Laa už spí. No nic, zaparkovali jsme, 
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vytáhli z auta moravské prapory a tabulku s pozdravným nápisem a jdeme 
směrem k Rathausu. Za chvíli je kolem nás skupina mladíků a dívek. Zvědavě si 
nás prohlížejí a začínají první dotazy a konverzace. Těžce lovím z paměti 
německá slovíčka. Němčinu jsem se naposledy učil cca před 25 lety. Nejlepším 
diskutérem se však ukazuje být Robert. Rakušané se o nás živě zajímají  
a diskutují. Vysvětlujeme jim, že jsme Moravané, a že jsme je přijeli pozdravit 
při příležitosti otevření hranic Schengenského prostoru jako sousedé. Prapory, 

které držíme, jsou prapory moravské –  
a země, se kterou sousedí, se jmenuje 
Morava. Zdá se, že něco chápou a něco 
ne. Z jejich strany zazněla i námitka,  
že bychom se měli setkat s představiteli 
města a ukázali na Rathaus. Měli stopro-
centní pravdu, ale o to v tuto chvíli nešlo. 
Rozcházíme se přátelsky a oni odjíždějí. 
Na další společnost nemusíme dlouho 
čekat. Jsou to dva pozdní návštěvníci 
nějakého lokálu. Podle jejich chování je 
vidět, že jsou "vesele naladěni". Okamžitě 
se o nás zajímají a chovají se velmi 

přátelsky. Je jim velmi těžko rozumět, ale zdá se, že Robert je opět ve svém 
živlu. Konverzace mu jde stále lépe. Petr a Honza se starají o dokumentační foto. 
Předali jsme jim jako dárek placky s moravskou orlicí a vydáváme se zpátky  
k domovu. Při průjezdu rakouskou celnicí zastavujeme. Nikde nikoho nevidíme, 
až posléze vylezli rakouští celníci. Řekli jsme jim kdo jsme a ukázali jim tabulku 
s pozdravným nápisem. Jejich tváře se rozjasnily a začali se k nám chovat velice 
přívětivě. Jeden z nich mluvil částečně česky. Požádali jsme je o společné foto, 
s čímž ochotně souhlasili. Potom nás pozvali dovnitř a pohostili pivem  
(prázdnou láhev od "Schankbier Stiftsbräu" mám schovanou na památku). Nutno 
podotknout, že jako řidič jsem musel odmítnout, ale celníci tvrdili, že v Rakousku 
je povoleno 0,8 promile alkoholu. No jo, ale já jsem jel do Brna. Zachránil mě 
Honza, který za mě pivo vypil. Kolem druhé hodiny ráno jsme dorazili domů 
s příjemným pocitem, že snad naše cesta nebyla marná.37 
 

Ing. Zdeněk Zbožínek 
PSM Brno 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37  http://www.youtube.com/watch?v=y7wl5GLab94 
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Strana Moravané: "Úrazovku nedáme!" 
 
●  Dne 14. února 2008 se na Morav-
ském náměstí v Brně uskutečnila protestní 
demonstrace, kterou zorganizovali Mladí so-
ciální demokraté. Zcela zaplněné náměstí 
potvrdilo velkou nespokojenost mnoha obča-
nů České republiky s reformou zdravotnictví. 
Hlavním bodem programu byl osud Úrazové 
nemocnice v Brně (dále jen ÚN), kterou se 
rozhodl ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš 
Julínek, MBA (ODS) zrušit. Na pódiu vystou-
pili zejména tito řečníci: Mgr. Bohuslav So-
botka (ČSSD) – stínový ministr financí; prof. 
MUDr. Miloš Janeček, CSc. (ČSSD) – odvola-
ný ředitel Úrazové nemocnice v Brně; prof. 
MUDr. Bohumil Fišer, CSc. (ČSSD) – bývalý 
ministr zdravotnictví; Stanislava Slavíková – 
předsedkyně ČMKOS za Jihomoravský kraj; 
MUDr. Martin Engel – předseda Lékařského 
odborového klubu – Svazu českých lékařů; 
MUDr. Lenka Doležalová – lékařka z Úrazové 
nemocnice v Brně; Mgr. Martin Čermák – 
předseda BMSD. Lékaře a zaměstnance ÚN 
přišli podpořit mj. i členové a příznivci politic-
ké strany Moravané v čele s MUDr. Pavlem 
Hálou (1. místopředseda strany Moravané  
pro ekonomiku a finanční záležitosti), který 
dokonce vystoupil na pódiu s rázným pros- 
lovem. 
 

 Redakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na moravském praporku lze spatřit ještě 

"poslední štempl" z rakouské celnice,  
když jsme vstupovali do Schengenu. 
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Zpráva z 1. Svíčkového pochodu Moravanů Brnem 
 
  Vítr a déšť, to byla kulisa 1. historického pochodu, konaného 1. března 
2008 u příležitosti 17. výročí národního obrození Moravanů, které se naplno 
projevilo v roce 1991 při březnovém sčítání lidu v tehdejším Československu. 
Přesto byla účast na pochodu poměrně vysoká, přibližně 75–80 lidí, kteří se 
nenechali odradit počasím. Vlajek i transparentů bylo hodně. U některých si 
zahrála lidová tvořivost, takže se objevily vlajky se zajímavými náměty. Např. 
vlajka se svislým modrým pruhem a s červenými a žlutými kostkami se v historii 
Moravy určitě ještě neobjevila. Pochodu se zúčastnili lidé z různých koutů 
Moravy. Byli tu i naši přátelé ze severu (z Kopřivnice, Rožnova pod Radhoštěm, 
Mohelnice, Prostějova, Olomouce, Přerova i z Ostravy). Podle Murphyho zákonů 
nám selhala technika – magnetofon s moravskými písněmi a k dovršení všeho  
i megafon. Pochod natáčela Česká televize s tím, že by to chtěli uvést už  
ve večerních Událostech. Před zahájením pochodu natočila redaktorka ČT 
interview s předsedou strany Moravané ing. Pavlem Dohnalem a s hlavním 
pořadatelem pochodu Vladimírem Novotným. 
  Zahajovací proslov měl pan Vladimír Novotný a po něm předseda strany  
ing. Pavel Dohnal. Svým prohlášením, že silný vítr, který provázel jeho 
vystoupení, je "nový vítr, který vane z Moravy", naladil účastníky pochodu  
na optimistickou notu. Krátce po 17. hodině jsme se vydali z Denisových sadů 
Petrskou ulicí na Zelný trh, doprovázeni jedním, možná dvěma policejními vozy. 
Nepotřebnou techniku jsme nahradili vlastními hrdly. Ozýval se zpěv některých 
moravských písní, např. "Moravo, Moravo", nebo "Morava, krásná zem". Škoda 
jen, že se nezpívalo sborově. Myslím si, že sborově zazpívaná píseň z 80 hrdel by 
zapůsobila stejně silně jako husitský chorál. Došlo i na skandování různých hesel, 
jako např. "Ať žije Morava", "Morava a Slezsko není žádné Česko", "Morava je 
naše" apod. Lidé se ptali a zajímali. Je jen škoda, že jich bylo v ulicích málo. 
Vyskytly se i některé incidenty, hlavně v zadní části průvodu, kdy se neznámí 
výrostci pokusili ukrást naše vlajky. Ty však byly zachráněny, hlavně zásluhou 
MUDr. Pavla Hály a našeho kolegy z Prostějova.  
  Původní záměr, že to bude "svíčkový pochod", tedy pochod se svícemi  
a loučemi, vzal za své. Vítr ani déšť nejsou zrovna nejvhodnější živly pro svíčky. 
Cíl našeho pochodu byl na Moravském náměstí. Už se stmívalo a některým 
účastníkům se dokonce podařilo zapálit louče. Písní "Moravo, Moravo" jsme chtěli 
navodit slavnostní atmosféru, ale zpěv stále ještě není naše silná stránka. Potom 
už se na "pódiu" (betonové obrubě) střídali řečníci – představitelé moravských 
organizací. Za pořádající stranu Moravané promluvil její předseda, ing. Pavel 
Dohnal, za Moravskou národní obec ing. Jaroslav Krábek, za Moravský národní 
kongres jeho prezidentka PhDr. Alena Ovčačíková, místopředseda MNK ing. Josef 
Pecl a další. Asi v 18.30 hodin byla celá akce ukončena a prokřehlí účastníci se 
pomalu rozcházeli. Mimobrněnští se rozjížděli ke svým domovům a z brněnských 
někteří spěchali, aby stihli v televizi pořad Události, kde měl být krátký šot z naší 
akce. Toho se však nedočkali. Zato mohli sledovat pochod neonacistů v Plzni. 
Těch byl sice dvojnásobný počet, ale to asi není ten pravý důvod, proč dostali 
přednost. Jenom se sám sebe ptám: Proč nemůže veřejnost vidět, že také 
existují poklidné pochody poctivých lidí bojujících za svou zemi a spravedlnost? 
 

Ing. Zdeněk Zbožínek 
PSM Brno 
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Přednáška o Moravě 
 
● Dne 1. dubna 2008 se v Brně-Medlánkách v areálu Sýpky uskutečnila přednáška s besedou 
o Moravě. Uspořádala ji místní organizace Moravského národního kongresu (dále jen MNK). 
Hlavním hostem byl historik PhDr. Jiří Pernes z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, který přijal 
pozvání. Jeho osobnost přilákala velký počet zájemců. Pan PhDr. Pernes přednesl velmi poutavou 
přednášku z novodobých dějin Moravy, která v sále sklidila bouřlivý potlesk posluchačů. Reportáž 
bez okolků si z tohoto setkání můžete přečíst v elektronickém magazínu Moravský výběr od nezá-
vislého novináře – Moravana srdcem i duší, pana Milana Kocourka z Brna. Odkaz je zde.38  
   

Redakce 
 

Setkání přátel Moravy a Slezska v Prostějově 
  
  Ve středu, dne 7. května 2008, se v 17.30 hodin v salonku restaurace 
Haná na Plumlovské ulici v Prostějově sešli místní členové strany Moravané,39 
dále zástupci Moravské národní obce (MNO) a důležitou půlhodinku s námi strávil  
i zástupce Mladých Moravanů pan Mgr. Jiří Novotný.40 Dále byli přítomni pozvaní 
hosté a zavítalo mezi nás i několik příznivců, kteří se o setkání dozvěděli  
z letáčků nebo inzerce. Celkově se zde v průběhu akce vystřídalo asi 25 lidí.  
Pan Martin Pekáček, DiS (předsedající) představil zúčastněné, a jako prvnímu dal 
slovo panu Jiřímu Novotnému. Ten nás seznámil s vizí o Evropě regionů,  
jeho prací s kolegy z EFA,41 momentální situací s nestátními národy v Evropě,  
ale třeba i o jednoznačně protimoravských postojích "našich" europoslanců  

z řad současných parlamentních stran. 
Bylo to alespoň pro mě velmi zajímavé 
povídání a dostal jsem se tím, jak se říká, 
"do obrazu". Cesta k obnovené Moravě 
přes Prahu určitě nevede, to je zřejmé. 
Tou největší šancí bude určitě tato 
bruselská evropská cesta. Dalším bodem 
programu byla přednáška o historii 
Moravy až po současnost. Velmi zdařilé 
vystoupení předsedy MNO pana ing. 
Jaroslava Krábka. Opět jen řeknu, že se 
mu podařilo v časově omezeném prostoru 
vysvětlit a zaplnit mnoho našich bílých 
míst ve znalostech dějepisu. Přednášku 
doplnil o osobní zkušenosti z jednání  
s vládními a parlamentními funkcionáři  
v Praze v 90. letech: arogance a přehlí-
žení, nic jiného. Dalším vystoupením byla 
krátká přednáška pana Vladimíra 
Novotného o moravském hnutí. Zde bylo 
poznat, že pro mnohé zúčastněné,  
především mladé hosty, je to taková ta 
španělská vesnice. Rozdrobenost, dělení, 
slučování bylo tvrdým oříškem pro 
pochopení dřívějšího dění. Značný ohlas 

                                                 
38  http://www.moravskyvyber.info/view.php?nazevclanku=prednaska-o-morave-rusena-tajnymi-sluzbami-estebaci-s-novym-cejchem-se-zase-cini&cisloclanku=2008040001 

39  http://www.moravane.cz/ 
40  http://www.jura.bloguje.cz/ 
41  http://www.e-f-a.org/home.php 
  http://www.eurominority.eu/version/eng/ 
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sklidil pan Miloslav Kovář z radikálního křídla MNO, který ukázal možnost 
dosažení našeho cíle i tou přímější cestou. Jeho zkušenost s oslovováním médií  
a opět jen arogantním protimoravským postojem se jen těžko skousávala.  
Že nám nyní zůstává pro šíření moravského povědomí jen internet a samizdat je 
otřesné a ponižující! Pan ing. Krábek se ještě v pár větách zmínil o národnosti, 
sčítání lidu a tím rozpoutal diskusi všech zúčastněných. Diskutovalo se znovu  
o přehlížení médii, pochodech Moravanů, atd. Podařilo se mi ještě do místy lehce 

vzrušené debaty vsunout jedno poděko-
vání. A to bylo poděkování rodině pana 
Richarda Justana z Prostějova. Náš dík 
mu patřil za to, že v době, kdy všichni 
místní Moravané tzv. "složili zbraně",  
jeho rodina byla jediná, která zde onen 
pomyslný prapor držela vzhůru. Že se 
situace změnila nejen u nás v Prostějově 
je nadevše jasné a půjdeme dál! Konec 
našeho setkání byl ve znamení výměny 
názorů na takovýto typ setkávání. Shodli 
jsme se, že to bylo v každém případě 
přínosné. Byl jsem rád, že se pan ing. 

Krábek neurazil po tom, co jsem jejich Moravskou národní obec nazval takovou 
tou servisní organizací politické strany Moravané. Přijal to s úsměvem a vlastně 
mi i přitakal. V MNO máme opravdu potenciál nejen inteligentních vzdělaných 
lidí, ale i velmi aktivních Moravanů. Vkrádá se mi do toho mého psaní i poznám-
ka o promoravském dění v Olomouci. To, jak fungují politické i nepolitické 
promoravské subjekty v tomto městě, je smutné a zarážející. Na závěr chci ještě 
jednou poděkovat zúčastněným. Za to, že vážili cestu do Prostějova i to,  
že obětovali nám a Moravě svůj volný čas.  
 

Zdeněk Menšík 
PSM Prostějov 
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Distribuce Moravských národných novin  
 
  Ve středu 21. května 2008 přijel do Brna z Kopřivnice Jan Kozohorský,  
aby nabídl zdejším vlastencům několik stovek kusů 1. čísla "Moravských národ-
ných novin" (MNN), které začal skrze svoji firmu vydávat. Je to obdivuhodný 
počin, neboť se jedná o první oficiálně tištěné noviny s promoravskou tématikou 
po dlouhých letech. Moravské národné noviny svým vzhledem připomínají list  
z konce 19. století. Podle Jana Kozohorského má nový moravský týdeník 

pokračovat v odkazu "Morawských novin", 
vydávaných v předminulém století býva-
lým Moravským parlamentem. Tisku MNN 
se chopila kopřivnická tiskárna Borgis, 
spol. s r.o. Toho dne jsme se sešli  
v restauraci naproti Zemské kanceláře 
strany Moravané na Solniční ulici, aby-
chom spočítali jednotlivé kusy novin. Byly 
jsme na to čtyři: ing. Zdeněk Zbožínek, 
Miloslav Kovář, já a Jan Kozohoský. Poté 
jsme vyšli ven a postavili se na roh ulice. 
Každý z nás držel v ruce několik desítek 
výtisků. Iniciativu však vyvinul ing. Zbo-

žínek, který poodešel k hloučku stojících lidí. Já a Jan Kozohorský jsme jen 
nesměle přihlíželi a poslouchali, jak se jeden člověk ptá na cenu: "Sedm korun?" 
Lidé nejsou zvyklí platit za něco, co se na ulici nabízí (snad kromě časopisu Nový 
Prostor). Bylo již pozdní odpoledne, když jsme ulicemi Brna brouzdali už jenom 

sami dva (já a Honza). Nabízet lidem  
za peníze Moravské národné noviny  
v předvečer Brněnské muzejní noci 
nemělo úspěch. Nakonec jsme usoudili,  
že bude lepší, když nějakou tu desítku 
kusů nabídneme zadarmo. Začalo se 
stmívat a hodiny ubíhaly. Rozdávali jsme 
od Zelného trhu až po Hlavní nádraží. 
Jedna paní k nám dokonce přiběhla,  
aby od nás získala taky jeden výtisk.  
Ve vestibulu vlakového nádraží měly 
noviny ohlas. Když jsme se po půlhodině 
vraceli zpět, několik lidí stále ještě četlo. 
Jelikož měl vlak do Kopřivnice několika-
hodinové zpoždění, odebrali jsme se  
do blízké restaurace na pivo. Tam jsme 
mluvili o všem možném. Jan Kozohorský 
(Ústav jazyka moravského) mi vysvě-
tloval zejména gramatiku moravského 
jazyka. Vypsal mi též na papírek abecedu 
v moravské cyrilici. Prozradil mi, že když 
nabízel MNN do jednoho kopřivnického 

novinového stánku, bylo mu řečeno něco v tom smyslu: "Co si to ti Brňáci zase 
vymýšlejí…" Vlak mu jel uprostřed noci. Při loučení mi říkal, že bude muset jít 
nejspíš pěšky z Příbora až do Kopřivnice. Domů se dostal ráno. 

 
Bc. Jan Studeník, MNO Brno 



13. a 14. číslo, 17. dubna 2009 
www.moravska-narodni-obec.ic.cz 

Vydává SR MNO. Názory a příspěvky zasílejte na e-mail MNO: moravska.narodni.obec@seznam.cz                  
Upozornění: Moravská národní obec nezodpovídá za obsah odkazovaných stránek! 

35/70 

 

●  S politováním musíme čtenářům oznámit, že projekt Moravských národných novin padl. 
Taktéž internetová stránka novin se nikdy nerozjela.42 Vyšlo tak pouze 1. číslo tohoto osmi-
stránkového týdeníku, a to ve středu, 21. května 2008.  
 

Redakce 
 
 
  
 
 
 
 

                                                 
42  http://www.moravske-noviny.info/ 
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Brněnská muzejní noc 
 
 Druhý den odpoledne (22. května 
2008) jsem se s kamarády vypravil  
do města. Probíhal zde již čtvrtý ročník 
Brněnské muzejní noci.43 Zcela náhodou 
jsem u kostela sv. Jakuba potkal před-
sedu Moravské národní obce, ing. Jaro-
slava Krábka, jemuž jsem ihned poskytl 
výtisk nového moravského týdeníku.  
Po rozloučení jsme se vypravili na různé 
výstavy, například do Moravské galerie  
na Husově ulici i jinam.  
  V šílené frontě jsme též vystoupali  
na zcela zaplněný ochoz věže Staré rad-
nice, kde se mi naskytla příležitost vytáh-
nout z batohu velkou moravskou vlajku  
a vystrčit ji ven. Nevím, kdy zde naposled 
vlála moravská vlajka, ale troufám si říct, 
že hodně dávno. Jestli kdy vůbec byla 
vyvěšena tak vysoko. Škoda jen, že za tu 
dobu čekání na vyhlídku se setmělo  
a vlajku nebylo od Zelného trhu skoro 
vidět. Napadlo nás, že se vyfotíme s vlaj-
kou dole, před gotickým portálem. Jedna anglicky hovořící paní se nás tam zep-
tala, co je to za vlajku. Odpověděl jsem, že moravská a vysvětlil jí podrobnosti. 

Před restaurací McDonald's na náměstí 
Svobody – v místě, kde byla nainstalová-
na obří socha sv. Kryštofa, jsme požádali 
dvě mladé sympatické slečny, jestli by 
nás s moravskou vlajkou nevyfotili. Též se 
nás ptaly na vlajku a jevili o ní zájem. 
Škoda jen, že neobsahovala uprostřed 
moravský znak. Lidé by ji snáze identifi-
kovali. Toho dne rozvážely zdarma auto-
busy z Moravského náměstí ohromný po-
čet zájemců na exkurze do Rajhradu (Pa-
mátník písemnictví na Moravě),44 na Mo-
hylu míru (Památník bitvy u Slavkova)  
a do Předklášteří u Tišnova (klášter Porta 
Coeli,45 jehož známý portál je perlou 
moravské architektury – přechodného, 
románsko-gotického slohu). V Rajhradě 
jsme byli v rámci "Brněnské muzejní noci" 
už v roce 2007. Zklamala nás tam tehdy 
veliká nástěnná mapa Moravy, která  
neobsahovala Svitavsko ani Dačicko. Byla 
totiž vyhotovena podle vzoru původních 

                                                 
43  http://www.muzejninoc.kultura-brno.cz/ 
44  http://www.muzeumbrnenska.cz/rajhrad.htm 
45  http://www.portacoeli.cz/ 
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dvou moravských krajů. Když jsem na to upozornil návštěvníky muzea a před-
nesl jim u mapy patřičný výklad o skutečné hranici, vysmáli se mi! Prý je to 
nezajímá – "vždyť je to jedno", mumlali něco v tom smyslu. Mají nejspíš v lásce 
Česko. Řekli jsme si, že tentokrát pojedeme na Mohylu míru – a udělali jsme 

dobře. V Mohyle nás přivítal koncert ko-
morního ansámblu pod vedením dirigenta 
Jaroslava Martináska z Jedovnice. Tento 
výjimečný pán vede "Smíšený pěvecký 
sbor Rastislav" v Blansku.46 Jelikož pana 
Martináska znám osobně, chvilku jsme si 
povykládali. Kořeny spolku RASTISLAV 
jsou vlastenecké a sahají do roku 1862.  
V tomto "čtenářsko-pěveckém" sdružení 
působila celá řada významných osobností, 
např. Jindřich Wankel (1821–1897), lé-
kař, archeolog a krasový badatel. Bohatě 
vyšívaný – blankytně modrý spolkový 

prapor se stříbrno-červenou šachovanou plaménkovou orlici s červenou zbrojí, 
zlatou korunkou a honosnou žerdí – navrhl slavný český malíř Josef Mánes.  
Po vzniku ČSR se spolek RASTISLAV rozešel a prapor byl věnován Moravskému 
zemskému muzeu v Brně. Repliku praporu můžeme dodnes obdivovat vysta-
venou v městské knihovně v Blansku. Pěvecký sbor Rastislav byl obnoven roku 
1969 a užívá stříbrno-červenou šachovanou plaménkovou orlici jako znak. Mo-
hyla míru (kaple s kostnicí), má pozoruhodnou akustiku. Šepot v jednom rohu  
je v protilehlém slyšet ve stejné hlasitosti. Venku jsme samozřejmě vytáhli 
moravskou vlajku a udělali pár fotek. Čtyři sochy kamenných štítonošů symboli-
zují Francii, Rakousko, Rusko a MORAVU. 
 

Bc. Jan Studeník 
MNO Brno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46  http://www.rastislav.cz/main.php 
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Nejen o Putování Moravou  
 

  V sobotu dne 31. května 2008 
úspěšně proběhl již 5. ročník pochodu 
Moravské národní obce – Putování 
Moravou, kterého se zúčastnily na čtyři 
desítky Moravanů z Blanenska, Brna, 
Blučiny, Žďáru nad Sázavou a Šumperku.  
I tentokrát nám velice dobře vyšlo počasí. 
Účastníci poznali další zajímavé střípky  
z naší moravské historie, té velkomorav-
ské i novější. Náš vlastivědný pochod  
ani tentokrát nezklamal a opět splnil pár 
důležitých cílů. Podařilo se nám na tuto 
akci přilákat lidi, kteří nejsou aktivní  
v moravském hnutí a nenásilnou, nevtí-
ravou formou mezi nimi propagovat 
moravské národní vědomí i blížící se 
krajské volby. Další, a podle mého názoru 
podstatnější úspěch této akce byl v tom, 
že se zdařila moravská invaze na mediální 
teritoria. Malá pozvánka byla pod nad-
pisem "Moravská národní obec zve  
na pochod" otištěna v Rovnosti (Blanen-
ský deník). Pozvánka byla dále uveřej-

něna i na oficiálních internetových stránkách města Blanska. Největším však 
úspěchem bylo odvysílání pozvánky v nejposlouchanějším rádiu na jižní Moravě, 
v ČRo Brno, jehož rozsah je téměř po celé historické Moravě (bez Slezska). Když 
se tak nad touto mediální prezentací promoravské akce zamyslím, a to nejen 
této, nemohu si nevzpomenout na časté nářky některých moravských aktivistů, 
že se různé "moravské věci" nedají nebo nemohou prezentovat v rozličných 
médiích. S tímto názorem nemohu zcela souhlasit, protože po různých zkušenos-
tech musím konstatovat, že to není docela pravda, a ruku na srdce, není někdy 
chyba v nás samotných, v naší propagaci? Ne vždy a za každých okolností 
musíme za vším hledat ty všudypřítomné "antimoravany". 
 

Vladimír Novotný 
MNO Blansko 

  
●  Fotografie z výpravy Mor. krasem poskytl ing. Milan Košťál ze Žďáru nad Sázavou. Můžete 
si je prohlédnout na jeho internetové stránce zde.47 
 

Redakce 
           

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
47  http://www.acad.wu.cz/fotogalerie/017_morkras/morkras.htm 
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Prohlášení MNK k otázce samostatnosti Kosova 
 
● Dne 31. května 2008 se uskutečnilo též zasedání Moravského národního kongresu, o. s.,  
na kterém se členové usnesli, že: "Násilné odtržení Kosova od Srbska, za podpory cizích mocností, 
nám Moravanům připomíná odtržení Sudet a části jižní Moravy od Československa rozhodnutím 
Mnichovské dohody v roce 1938. Proto protestujeme proti uznání samostatnosti Kosova vládou 
České republiky, neboť zradu a anexi nelze tolerovat." Více informací naleznete na internetových 
stránkách Moravského národního kongresu.48 
                  

Redakce 
 
Uctili jsme památku doc. PhDr. Boleslava Bárty, CSc.  
 
  Dne 31. května, v den 17. výročí úmrtí tohoto velkého Moravana,49  
se sešlo u jeho hrobu na Ústředním hřbitově v Brně asi 30 lidí. Předseda strany 
Moravané ing. Pavel Dohnal a prezidentka Moravského národního kongresu PhDr. 

Alena Ovčačíková položili na hrob věnec  
s červenou a žlutou stuhou s nápisem 
"Vzpomínáme, věrní Moravané". Pietní akt 
byl zahájen zpěvem "moravské hymny"  
v podání pana Vladimíra Zemana. Pak se 
ujal slova předseda strany ing. Dohnal. 
Vzpomenul zásluhy tohoto velkého Mora-
vana – probuzení moravanství v lidech  
a jeho, bohužel nedokončenou, vytrvalou 
práci a úsilí o obnovení samosprávy 
Moravy a moravské části Slezska. Zemřel 
ve chvíli, kdy byl blízko svého cíle a zá-
roveň splnění přání velké části obyvatel 
Moravy. Projev PhDr. Ovčačíkové byl vel-
mi emotivní a působivý. Jakoby znovu 
prožívala děje a události posledních dnů 
Bártova života. Jako jeho přímá spolu-
pracovnice v HSD–SMS a v parlamentu 
byla s ním do jeho osudného odjezdu  
do Budmeric na Slovensku. Odjel bojovat 
za Moravu mezi její nepřátele sám,  
na pozvání prezidenta Václava Havla, 
přestože byl varován. V tom je jeho 
velikost. V projevech se vystřídalo ještě 
několik pamětníků a Bártových spolupra-
covníků. Pietní akt byl ukončen s tím,  
že tento den by měl být zařazen do kalen-
dáře pravidelných akcí pokračovatelů jeho 
odkazu a vzpomínka na něho by měla 
navěky zůstat v srdcích nás, Moravanů. 
Naši kolegové z Valašska připravili 
k tomuto výročí brožurku "Život za Mo-
ravu", která byla na této akci rozdávána. 

                                                 
48  http://www.mnk.cz/ 
49   Představitel Společnosti pro Moravu a Slezsko, předseda HSD–SMS, poslance Federálního 
   Shromáždění ČSFR a bojovník za obnovu zemské samosprávy Moravy a Slezska.  
  http://www.hlasmoravy.eu/2008/05/vzpomika-na-docenta-bartu.html 
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Celkový dojem z této akce byl velmi 
pozitivní. Prodávalo se 1. číslo "Morav-
ských národných novin", které vydávají 
naši přátelé z Kopřivnice a některé propa-
gační materiály strany Moravané. Koneč-
ně se zdá, že myšlenka obnovení samo-
správy Moravy není mrtvá, a že se k ní 
začíná přidávat stále více lidí, hlavně mezi 
mladými. Moravanství nelze zničit politic-
kým rozkouskováním Moravy ani zaml-
čováním, či dokonce beztrestným poru-
šováním její tisícileté hranice. Toto spole-
čenství zde žije už přes 1 200 let a jeho 
kořeny jsou stále mohutnější. Pokud by 
někdo chtěl vymýtit Moravu a Moravany, 
pak by musel odstranit její kořeny. A to 
už je nemožné. Stále více lidí se dovídá 
pravdu o skutečné historii Moravy  
a z kořenů vyrážejí nové a nové mladé 
výhonky.50  
 

Ing. Zdeněk Zbožínek 
  PSM Brno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokračujeme v Bártově odkazu. 
 
Tenisový turnaj  
 
●  V sobotu 14. června 2008 se konal ve Vracově tenisový turnaj čtyřhry mužů nad padesát 
let "O pohár předsedy strany Moravané". Více informací naleznete v sedmém čísle Hlasu Moravy.51 
  

Redakce 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50  http://www.youtube.com/watch?v=emtmPczIUNw 
51  http://www.hlasmoravy.eu/2008/06/tenisovy-turnaj.html 
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Pochod Moravanů Olomoucí 
 

Po uskutečněných pochodech Brnem, Kopřivnicí, Moravským krasem  
či k prameni Moravy,52 jsem začal uvažovat o zrealizování obdobného podniku  
i v Olomouci. Akce podobného druhu mně ve středu naší země chyběla, zvláště 
když si člověk uvědomí, že se zde rozprostírá hlavní město středověké Moravy. 
Po časovém sladění pochodu s konáním zemského sněmu strany Moravané, který 
byl pořádán pod hlavičkou Moravské národní obce, jsem zaslal oznámení  
o konání shromáždění na Magistrát města Olomouce. Údajně z důvodu konání 
jiné akce došlo ke změně předložené trasy, zejména místa jejího zakončení. 
Původně předpokládané Horní náměstí muselo být vystřídáno Dolním náměstím. 
Proti termínu, sobotě 21. června 2008, námitka nevzešla. Při přípravě pochodu 
jsem ocenil zkušenosti zejména spolupořadatele Vladimíra Novotného. 21. června 
nám přálo počasí, dostavilo se asi 40 účastníků solidně vybavených moravskou 
symbolikou, zejména žlutočervenými prapory. Avšak překvapivě, nedaleko nás, 
čekala připravena i zásahová jednotka policie. Po chvíli dorazil jejich velitel, 
připomenul změněnou trasu a dokonce se mě zeptal, zda souhlasím. Následně 
z obou stran zazněla slova o zájmu na bezproblémovém průběhu akce. 
Shromáždění začalo po deváté hodině ranní krátkou zdravicí a poté se průvod 
přesouval do středu města, za občasného skandování hesel. Během průvodu 
jsme byli filmováni a doprovázeni policejními vozidly. Po odbočení do Wurmovy 
ulice došlo ke zbytečnému incidentu. Nebo záměrně vyvolanému? Každopádně 
kdo zná zmíněnou uličku, prakticky bez automobilového provozu, zejména 
v sobotu, ví, jak úzká komunikace zde vede. Není možné, aby se průvod  
v trojstupu a s transparentem vešel na chodník. O neadekvátní reakci policie byla 
již zmínka na webu Moravanů i jinde.53 Sám jsem ani nevěděl, že se něco děje,  
a to až do chvíle, kdy vedle mě zpomalila policejní oktávie a značně podráž-
děným hlasem nám bylo vyhrožováno okamžitým rozpuštěním průvodu, pokud 
nepůjdeme po chodníku. Po uvedeném výstupu již akce proběhla bez provokací 
státní moci, naopak zřejmě přispěla k ráznosti projevů přednesených na Dolním 
náměstí. Co dodat závěrem? Konání pochodu předpokládám i v příštích letech. 
Vylepšit se dá mnohé – od termínu, abychom mohli končit na více navštěvo-
vaném Horním náměstí, přes použití bubnu, popř. megafonu, účelné bude také 
napřímit trasu (odpadnou i možné problémy v liduprázdné Wurmově ulici). Jako 
velice prospěšnou vidím opětovnou spolupráci se stranou Moravané.        

Mgr. Tomáš Skoumal 
MNO Šumperk 

 
●  Pozvánka na pochod byla otisknuta mj. v Prostějovském Večerníku. "Pochod Moravanů 
Olomoucí" [PROSTĚJOVSKÝ VEČERNÍK, 16. června 2008, str. 6 ].54 
 

Redakce 
 

                                                 
52  http://kpramenimoravy.wz.cz/ 
53  http://priroda.svetu.cz/5719-pochod-moravanu.html 
  http://www.hlasmoravy.eu/2008/06/pochodove-dozvuky.html 
 http://www.hlasmoravy.eu/2008/08/ad-pochodove-dozvuky.html 
54  http://www.vecernikpv.cz/2008/24-2008/24pv06.pdf 
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Moravané na Velehradě – VELEHRAD 2008  
 
  Ne, tento článek není z dávné historie, ale ze současnosti – z účasti 
současných moravských vlastenců na slavnostní mši svaté v sobotu 5. července 
2008, konané u příležitosti Národní poutě a moravského národního svátku, 1145. 
výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.  
Sjeli se lidé z různých koutů Moravy, z různých moravských organizací,  
z politické strany Moravané i neorganizovaní příznivci Moravy. 
  Mše se konala na nádvoří před bazilikou. V přímém přenosu ji vysílala 
Česká televize a Český rozhlas Praha. Bohoslužby se zúčastnilo asi 30 000 
věřících. Sobotní slavnostní mši svatou celebroval, za přítomnosti Mons. Jana 
Graubnera, metropolity moravského a arcibiskupa olomouckého, Mons. Miloslava 
kardinála Vlka, primase českého a arcibiskupa pražského a dalších moravských  
a českých katolických biskupů, manželky českého prezidenta Livie Klausové  
a řady hostů, bývalý papežský nuncius v České republice Giovanni Coppa.  
Ten apeloval na odkaz bratří ze Soluně, když porovnával nezvykle nápadnou 
podobnost života současné civilizace s obdobím jejich působení na území 
Velkomoravské říše. "Naše doba je svým způsobem analogií doby tehdejší  
i s jejími pohanskými modlami dnešního bezuzdného konzumismu, násilného 
boje o moc, sobectví, lhostejnosti vůči druhému a nezájmu o věci Boží. Království 
Boží je jedinou pravou civilizací lásky. Proměňuje člověka a mění svět tak, jak ho 
kdysi měnili svatí Cyril a Metoděj…", konstatoval Coppa. 
  Jako přímý účastník a zároveň pamětník dřívějších mší mohu srovnávat. 
Počet poutníků je každoročně poměrně stabilní, kolem 30 000 lidí. Po převratu  
v roce 1989 tento den, jako státní svátek v bývalém Československu, prosadili 
Slováci. Češi o to neměli zvláštní zájem, stejně jako o dávné dějiny Moravy.  
Oni svou historii začínají knížetem Bořivojem, pokud nebereme v úvahu 
mýtického Praotce Čecha a Přemysla Oráče. Přežívala tendence z minulého 
režimu, učinit z tradiční poutě na Velehrad jakousi mírovou slavnost. 
  Český zájem o moravský Velehrad se začal zvyšovat se zájmem 
evropských církevních i jiných institucí a uvědoměním si skutečnosti, že sv. Cyril 
a Metoděj nejsou jen patrony Moravy, ale také spolupatrony Evropy. Význam 
obou bratrů, jako nositelů vzdělanosti je v Evropě vysoce hodnocen. Od roku 
2000 se konají ve dnech 3. až 5. července Dny lidí dobré vůle, kterým je 
věnována velká pozornost ze strany vlády ČR a českých medií. To všechno by 
bylo v pořádku, kdyby… Kdyby zde nebyla cítit snaha přivlastnit si tento 
moravský svátek evropského významu. Ve jménu dobré vůle bychom očekávali 
od českých představitelů respekt k moravským tradicím a k Moravě vůbec. Určitě 
bychom je jako hosty uvítali s náležitými poctami. V roce 1990 navštívil Svatý 
otec Jan Pavel II. všechny tři metropolitní země: Čechy (Prahu), Moravu (Brno)  
a Slovensko (Bratislavu). Po výstupu z letadla na letišti v Kunovicích poklekl, 
políbil moravskou půdu se slovy: "Zdravím Tě Moravo…" Poté sloužil mši  
na Velehradě za účasti asi 250 000 poutníků. 
  Letos za celou mši žádný řečník ani celebrant nevyslovil jméno Morava 
nebo Moravané. Když kardinál Coppa pozdravil český národ, lidé tleskali! Největší 
moravský svátek se tak stává českým svátkem a obyvatelé Moravy se považují  
za Čechy. Pro nás, kteří se cítíme být Moravany, máme rádi svou zemi a ctíme 
její tradice, je to trpké zjištění. Navíc nám ještě v uších zněla výhrůžka poslance  
za KDU–ČSL Libora Ambrozka, který nás předcházel, když jsme se  
s moravskými vlajkami přesouvali k bazilice. Na dotaz jednoho z Moravanů,  
zda je Moravan, reagoval nepřiměřeně: "Takové řeči neriskujte nebo zdraví 
neodejdete…" To má být ta dobrá vůle a láska k bližnímu? 
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  Přes to všechno to byl pro nás úspěšný a radostný den. Je cítit,  
že moravské povědomí je v lidech zakořeněné a moravanství se postupně 
probouzí. Bylo nás 7krát víc než loni, celkem asi 35 moravských vlastenců.  
Za zpěvu písně "Bože, cos ráčil" jsme došli na nádvoří. Rozdali jsme asi 1 000 
letáků "Bůh žehnej Moravě" a cca 500 letáků "Výzva k občanům Moravy".  
  Tentokrát byly údajně moravské vlajky vidět i v televizním přenosu. 
Moravská vlajka prý v jednu chvíli zabrala půl obrazovky. Ohlasy lidí byly 
většinou kladné (pokud jim někdo nezaclonil vlajkou výhled). Lidé se většinou 
dotazovali, jaké jsou to vlajky. Po oznámení, že moravské, někteří neskrývali 
radostný údiv. Jedna sedící paní chtěla mermomocí moravskou vlajku držet. Byla 
velmi ráda, když jsem jí ji půjčil. 
  Nezbývá než věřit, že tento trend bude pokračovat a Moravané se svých 
práv domůžou a budou moci o sobě opět rozhodovat ve své vlastní zemi.  
Jak se zpívá v té církevní písni: "Víře vždy věrní budou Moravané, dědictví otců 
zachovej nám, Pane!" 
  

Ing. Zdeněk Zbožínek 
PSM Brno 

 
●  Videozáznam ČT z bohoslužby na Velehradě si můžete prohlédnout zde.55 Na rozdíl  
od minulého roku, tentokrát komentátor ČT řekl: "Soluňští bratři Cyril a Metoděj položili v 9. století 
základy vzniku ČESKOMORAVSKÉ STÁTNOSTI…"56 Krátké video s průvodem vlastenců s morav-
skými vlajkami k velehradské bazilice naleznete na internetových stránkách TV Nova.57 "Moravské 
vlajky na Velehradě 2008" lze též shlédnout na kanále YouTube.58  
 

Redakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55  http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/05.07.2008/30829838010-10:30-2-bohosluzba-z-velehradu.html 
56  http://www.ct24.cz/vysilani/2008/07/05/208411000100705-19:00-udalosti/ 
57  http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/dorazilo-30-tisic-poutniku-kardinal-mel-autogramiadu.html 
58  http://www.youtube.com/watch?v=J42Anu7Ohl4 
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Poslanec Libor Ambrozek (KDU–ČSL) vyhrožoval Moravanům  
 
●  V sobotu 5. července 2008 se na Ve-
lehradě konala tradiční poutní mše svatá  
u příležitosti výročí příchodu sv. Cyrila a Me-
toděje na Moravu. Bohoslužby se zúčastnili  
i Moravané s moravskými vlajkami. Když 
kolem nich procházel poslanec parlamentu 
České republiky za KDU–ČSL Libor Ambrozek, 
někdo z Moravanů se ho zeptal, zda-li je také 
Moravan. A to neměl dělat, tato nevinná 
otázka v něm probudila ty nejnižší lidské 
pudy, že ze sebe vydal tuto odpověď: "Tako-
vé řeči neriskujte, nebo přijdete k úrazu…", 
konec citátu. Ano, ústavní činitel České repu-
bliky je schopen jen při pouhé zmínce o mo-
ravském národu začít vyhrožovat násilím. 
Toto jsou ti tzv. lidé dobré vůle? Tohle má být 
ta křesťanská láska k bližnímu? Následně se 
pan Ambrozek rychle ztratil, aby jen chvíli 
poté usednul do první řady před slavnostním 
oltářem pod širým nebem. Svou účastí tak 
tento člověk zcela znesvětil celou mši svatou 
a pošlapal tak všechny hodnoty, které křes-
ťané hlásají. Moravanům však jejich národní 
svátek nezkazil. Byl totiž jeden z mála,  
kdo na Moravany reagoval negativně. Drtivá 
většina poutníků Moravanům vyjadřovala 
sympatie a podporu. Rozdáno bylo také přes 
tisíc letáků "Bůh žehnej Moravě". Po celou 
mši nad hlavami poutníků vlály žlutočervené 
moravské vlajky, které z této události udělaly 
opravdu důstojnou oslavu národního svátku 
Moravanů. 
 

Martin Pekáček, DiS 
PSM Prostějov 

 
 

   
 

 
 
"Nejsem zastáncem zneužívání kroje pro 
osobní mediální prezentaci, který podle mého 
tyto tradice jednoznačně degraduje. Mrzí mě 
to o to více, že jsem se na Moravě narodil  
a vztah k tradicím a folklóru mě obklopoval 
od ranného dětství. Pro mě je to jeden  
ze způsobů přihlášení se k rodnému kraji, 
kam se snažím vracet, jak jen mi to práce  
a volný čas dovolí."59  
 

(Libor Ambrozek) 
 

                                                 
59  http://www.kdu.cz/videa/Media_15444_2006_5_4_20_30_2.pdf 
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Pravá tvář KDU–ČSL 
 
●  Předvolební slogan Československé strany lidové z roku 1946: "MORAVA MORAVĚ! Chcete,  
  aby bylo zachováno zemské zřízení? Chcete, aby Brno zůstalo hlavním městem země 
   Moravskoslezské? Tedy volte číslo 2. Jedině Československá strana lidová se postaví PROTI  
  ŽUPNÍMU ZŘÍZENÍ! Jedině Československá strana lidová je pro zachování zemské samo- 
  správy a zemských celků. Moravané volí číslo 2."  
 
●  Jak se k věci KDU–ČSL staví dnes? NIJAK!60  
 
●  Např. dne 30. září 1995 se v Brně konal sjezd KDU–ČSL, kterým bylo zrušeno zemské  
  členění strany zavedeného v roce 1991. Moravskoslezský místopředseda Libor Ambrozek  
  na sjezdu doslova prohlásil, že k zásluhám zemské kanceláře patří podíl na "odsunu mora- 
  vistických skupin na smetiště dějin". Dále odmítl spekulace o zásadní odlišnosti KDU–ČSL  
  na Moravě a v Čechách.  
 
●  Ve druhé polovině roku 1997 proběhlo schvalování tzv. Zákona o vytvoření vyšších územ- 
  ních samosprávných celků. Ve skutečnosti se jednalo, až na pár drobných změn, o znovu- 
  zavedení krajského uspořádání z let nejtužší komunistické totality (1949−1960). Poté,  
  co lidovci nasbírali hlasy ve prospěch obnoveni samosprávy Moravy, odhodili své sliby  
  a všichni hlasovali PRO, včetně Libora Ambrozka! 
 

Redakce 
 
Stručně z Velehradu I 
 
  Na Velehradě se nás s moravskými vlajkami sešlo asi patnáct lidí. Něco  
po půl desáté jsme se vydali z místa srazu u skanzenu v Modré k Velehradu. 
Cestou jsme měli zajímavý incident s Liborem Abrozkem (KDU–ČSL). Poslední 
část cesty jsme zpívali "Bože, cos ráčil". Mezitím jsme rozdali cca 1000 letáků  
"Bůh žehnej Moravě". Před bazilikou jsme se rozmístili pokud možno tak, aby při 
každém možném záběru kameramanů do publika byla vidět moravská vlajka.  
V televizi se zjevně snažili, aby vidět nebyly (u těch zpráv v šest jsem žasl),  
ale širší záběr publika bez nich opravdu udělat nešel. Někteří měli problémy  
s tím, že je odháněli kameramani, že jim tam moc zavazí. Pár lidí si také 
stěžovalo, že přes vlajky nevidí na oltář. Já jsem podobný problém neměl, snažil 
jsem se celou dobu držet vlajku co nejvýš. Během mše svaté nepadlo o Moravě 
takřka ani slovo, zato se několikrát hovořilo o českém národě. Jinak byly reakce 
na nás vcelku pozitivní a lidé se často ptali, co jsou to za vlajky. Jeden vysoce 
postavený církevní hodnostář (bohužel nevím, kdo to byl) nám řekl něco  
ve smyslu, že je dobře, že jsme tady. Po projevu kolem jedné naší skupinky 
prošel nějaký člověk (podle nářečních prvků zjevně z Čech) a řekl, že jsme 
rozvraceči republiky. Jiný pán (z Moravy) se nám snažil namluvit, že to,  
co děláme, nemá smysl, a že se nám diví.  
 

Vojtěch Říha 
MNO Brno 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60   http://www.kdu.cz/default.asp?page=83&ID_Prispevek=7368&ID_Tema=1&pg=1 
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Stručně z Velehradu II 
 

  A ještě několik postřehů a zážitků. Jedna rodinka, co stála hned vedle nás, 
komentovala naše vlaky ve stylu – asi nějaká silně zastoupená menšina nebo  
je to vlajka nějakého města. Tak jsem jim vysvětlil, že se jedná o vlajku Moravy  
a ukázal i orlici na svém tričku. Oni jsou prý z Prahy a neznají to. Vysvětlil jsem 
jim, že vlajka Prahy je stejná a vlajka Čech je červeno-bílá. Znak Brna, že je 
také červeno-bílý. Pěkně jsme si popovídali a příště už budou vědět. Spíše mě 
překvapila reakce jednoho Moraváka, který se přišel zeptat Vojty. Podle mě ale 
dobře věděl o co se jedná a jen se přišel "vypovídat", jak s námi nesouhlasí. 
Podnětem k tomu byl údajně právě jeden z letáčků. Celý rozhovor jsem 
nezaznamenal, nešlo totiž o diskusi – což by bylo v pořádku, ale o prezentaci 
polopravd a naštvanosti ze strany toho pána. Proto jsem šel pryč. 
  I když musím po pravdě dodat, že jsem si udělal takový malý průzkum 
reakcí na ty letáčky "Bůh žehnej Moravě" a docela jsem se zhrozil. Přestože jsem 
příznivec naší věci, tak by mě osobně takový letáček spíš naladil protimoravsky! 
O nerozhodnutých ani nemluvě. Prostě mně to přišlo jako trochu silná káva. 
Rozhodně s ohledem na to, že byly rozdávány při příležitosti setkání křesťanů, 
které má symbolizovat mír a pokoj. Většina lidí by s napsaným textem asi  
i souhlasila, částečně či zcela, ale napsané to bylo dost necitelně. Chápu,  
že napsat nějaké provolání a správně ho formulovat dá hodně práce, přimlouval 
bych se ovšem pro příště o méně "konfrontační" tón. Fotografie z Velehradu si 
můžete prohlédnout na mých internetových stránkách.61 
 

Ing. Milan Košťál 
Žďár nad Sázavou 

 
Moravané na Radhošti 
 
●  Dne 5. července 2008 se uskutečnila i Tradiční pouť na Radhošť. Zprávu od členů místní 
oblasti politické strany Moravané z Rožnova pod Radhoštěm si můžete přečíst v osmém čísle Hlasu 
Moravy.62  
 

Redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61   http://www.acad.wu.cz/fotogalerie/IMG_8855_.jpg 
 http://www.acad.wu.cz/fotogalerie/IMG_8871_.jpg 
62  http://www.hlasmoravy.eu/2008/07/tradicni-pout-na-radhosti.html 
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Moravské vlajky na radnicích  
 
 Člověk se nestačil divit, když na něk-
terých radnicích zahlédl moravské žlutočer-
vené vlajky, jako například v Kyjově, Tvarož-
né u Slavkova, Dlouhé Loučce u Uničova, 
které tu vlály na státní svátek 5. července 
2008 na Den slovanských věrozvěstů sv. Cy-
rila a Metoděje, patronů země moravské 
a spolupatronů Evropy. 
 

Žďár nad Sázavou – kostel sv. Prokopa 
Slavnost 400 let od přiznání městských práv. 
 
Mnozí představitelé městských a obecních 
samospráv tímto vyvěšením projevili osobní 
statečnost i přesto, že nejsou členy strany 
Moravané, která e-maily k tomuto aktu 
moravské radnice vyzvala. Je pozitivní a do 
budoucna povzbudivé, že radnice tímto činem 
projevily vstřícnost, a co víc, některé mají  
v úmyslu moravské zemské vlajky si zakoupit 
a vyvěšovat i při jiných příležitostech.  
Další vlajky bylo možné zahlédnout na sou-
kromých domech (např. v Mikulově), kde je 
zase vyvěsili moravští vlastenci. I přes silný 
tlak počešťování Moravy a Moravanů tato 
akce dokázala do této čechizační mašinérie, 
zhoubné choroby moravské společnosti, vy-
bojovat další tolik důležité vítězství.  
První vlaštovky se ale už objevily před pár 
lety, jako například na radnici obce Spešov 
(okres Blansko) a ve Žďáru nad Sázavou, kde  

 
Kyjov – radnice 
 
moravskou vlajku mj. vyvěsili u příležitosti 
400 let od přiznání městských práv Žďáru. 
 

 
Dlouhá Loučka u Uničova – radnice 
 
V Blansku zase byla nalepena velká moravská 
orlice na hlavním řečnickém pódiu, když 
město slavilo 100. výročí povýšení na město 
(2005). Dále byla moravská orlice vyvěšena 
při oslavách 200. výročí bitvy u Slavkova 
(2005). 
Jeden z diskutérů moravského blogu, Standa 
z Dlouhé Loučky od Uničova, nám napsal 
krátkou zprávu: "Také naše obec Dlouhá 
Loučka vyvěsila naši moravskou vlajku. Pan 
starosta se po mém rozhovoru s ním zachoval 
jako správný Moravan a vyvěšení vlajky 
okamžitě schválil. Moravskou vlajku jsem 
věnoval obci já a bylo mi slíbeno, že bude při 
významných příležitostech vždy vyvěšena. 
Problém našich měst a vesnic je ten, že vět-
šina z nich moravskou bikolóru nevlastní!" 
 

Vladimír Novotný  
MNO Blansko 
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Moravské zemské a národní symboly 
 
Moravský znak 
 
 Moravská orlice na modrém poli má dvě verze, které jsou výsledkem histo-
rického vývoje – orlice stříbrno-červeně šachovaná a zlato-červeně šachovaná. 
Otázka, která z nich je v současnosti symbolem Moravy, je často předmětem 
sporů. Původním znakem Markrabství moravského byla orlice stříbrno-červeně 
šachovaná. Avšak v roce 1462, na žádost moravského zemského hejtmana 
Jindřicha z Lipé, byl moravský znak povýšen privilegiem císaře Fridricha III.,  
na orlici zlato-červeně šachovanou. Polepšení však tehdy nebylo schváleno 
moravským zemským sněmem. Privilegium bylo formálně přijato až roku 1628. 
Jednání o změně barev šachování začala roku 1807. V roce 1848 bylo vydáno 
usnesení o zemských barvách a zlato-červeném šachování orlice. V průběhu  
19. století se používaly při různých příležitostech obě varianty orlice. Důležité 
bylo přijetí zlato-červené orlice do velkého státního znaku rakouské monarchie 
roku 1915. Po vzniku Československa zastoupila Moravu v souvislosti se snahou  
o používání slovanských barev (bílé, červené a modré), orlice stříbrno-červená, 
která byla později použita do velkého znaku České republiky. Pro používání zlato-
červené orlice hovoří tyto důvody: je z heraldického hlediska cennější (polep-
šení), je barevně "kompatibilní" s moravskou vlajkou a její používání bylo 
schváleno oficiálním moravským orgánem (zemským sněmem). Bíločervená 
orlice je však také významná, je to historický zemský znak a v minulosti byl 
celkově více využíván. 
 

      
Moravský zemský znak                1462 
 

Moravská zemská vlajka a moravská trikolóra 
 
Moravská vlajka 
 
 V minulosti se objevilo několik variant moravských vlajek, avšak zdaleka 
nejvyužívanější a poslední schválená, je vlajka s podélným žlutým a červeným 
pruhem. V roce 1848 poslanci moravského zemského sněmu (parlamentu) 
schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se přesně definuje zemský 
znak a zemské barvy (vlajka): "Země moravská podrží dosavadní svůj erb zem-
ský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zem-
ské barvy jsou zlatá a červená." Moravská zemská vlajka je tedy žluto-červená 
bikolóra. Horní pole je zlaté (žluté), spodní červené. V současné době, tj.  
na počátku 21. století, začínají moravští vlastenci na moravskou zemskou vlajku, 
z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek, přidávat i moravský zemský znak 
(červenozlatě kostkovanou orlici). Někteří aktivisté však nechtějí zapomínat ani  
na modrou barvu. Proto se přepásávají či zdobí žluto-červeno-modrou trikolórou, 
např. šerpou či stuhami těchto barev. 
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 Bližší informace o moravských barvách a symbolech naleznete například 
na internetové stránce Moravské národní obce,63 webu "Kde je Morava?",64  
či blogu "O Moravě pro Moravany".65 
 

   Bc. Jan Studeník 
MNO Brno 

 
Moravská zemská vlajka – VÝZVA! 
 
 Vážení občané, v současné době se čím dál tím více opět začínají na území 
Moravy používat moravské zemské vlajky. Připojte se i VY, jako nemálo jiných 
občanů a institucí. Používejte i VY moravskou zemskou vlajku při různých 
společenských nebo sportovních akcích, státních svátcích (například sv. Cyril  
a Metoděj), či u jiných vhodných příležitostech. Užívání vlajky NENÍ politický čin,  
ale projev zdravého moravského patriotismu. Bližší informace naleznete zde.66 
 

Moravská národní obec 
 

                        

                                                 
63  http://www.moravska-narodni-obec.ic.cz/moravske-barvy-symboly.php 
64  http://www.kdejemorava.wz.cz/ 
65  http://dalsimoravak.bloguje.cz/tema-10-moravske-symboly.php 
66  http://kdejemorava.wz.cz/doku/VyzvaVlajka.pdf 
   http://www.youtube.com/watch?v=CUNRze6v77g 
  http://www.youtube.com/watch?v=WTOtKwVpySA 
  http://www.youtube.com/watch?v=g01s-WG_G9k  
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Akce "Moravská Čára" 
 

 

●  Počínaje 5. červencem 2008 byla 
zahájena neformální vzpomínková akce  
nazvaná "Moravská čára", v rámci které se 
setkávají moravští vlastenci na místech, kde 
zemská hranice Moravy a Čech přetíná 
současné komunikace. Tato setkání mají 
všem obyvatelům Moravy připomenout sku-
tečný průběh historické hranice. 
 

Redakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ještě dnes lze spatřit v blízkosti zemských 
hranic takovéto starodávné tabule. 
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POSTŘEHY, ÚVAHY A ZAJÍMAVOSTI 
 
Náš čas přijde  
 
● Časopis REFLEX [26. září 2007] přinesl velmi zajímavou reportáž o Moravě a Moravanech 
s názvem "Náš čas přijde". Článek je on-line dostupný zde.67 
 

 Redakce 
 
V lednu 2008 se Morava osamostatnila! Vodafone to udělal za nás! 
 
●  Společnost Vodafone věnovala hlavní téma svého reklamního časopisu ČILICHILI [1/2008] 
"moravské otázce". Můžete se do něj on-line začíst zde.68 Obálka upoutá žluto-červeným pozadím  
a nápisem VELKÁ MORAVA – CESTOVNÍ PAS. I když jsou články převážně psány odlehčenou – 
zábavnou formou, nikterak neztrácejí na pravdivosti. Odezvu "Samostatná Morava made  
in Vodafone" od předsedy politické strany Moravané můžete najít v 2. čísle Hlasu Moravy.69 Obšírný 
komentář "Dalšíhomoraváka" naleznete na jeho blogu.70 
 

Redakce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Kdyby Češi nežili v jedné domácnosti s Moraváky,  
byli by to nejspíš suchaři jako Švýcaři…" 

 
(Michal Schindler – šéfredaktor ČILICHILI) 

 
 
 
 

                                                 
67  http://www.reflex.cz/Clanek29095.html 
68  http://www.cilichili.cz/file/u/archiv/cilichili-c38-01-2008.pdf 
69  http://www.hlasmoravy.eu/cislo02/b02-05-vodafon.html 
70  http://dalsimoravak.bloguje.cz/663311-cilichili-1-2008.php 
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Morava pod českou korunou? 
 
   Se zájmem jsem si přečetl článek uvedený v časopise SVĚT v dubnovém 
vydání z roku 2008 (vyšlo 21. března).71 Již na první pohled byl velmi dobře 
napsán. Je to něco jiného než články z 90. let přirovnávající Moravu k Chodsku 
či nalhávající, že nikdy neexistovala. Musil jsem se ohradit proti připojenému 
obrazovému materiálu a opravit autora komentáře k markraběcímu erbu.  
Ve skutečnosti je tou původní markraběcí orlicí její stříbrno-červená varianta. 
Zlatá představuje až pozdější císařské polepšení. Mapa přiložená u článku  
je pohledem strašná, zaměňuje Moravu se Slezskem a navíc ignoruje fakt,  
že Moravsko-Slezská hranice prochází Ostravou. Co k samotnému článku,  
formálně bezchybně napsanému? Mapuje celkem zběžně a relativně pravdivě 
moravské dějiny. Nicméně úhel jeho pohledu není zcela objektivní. Význam 
Velkomoravské říše poněkud bagatelizuje (u nás se říká, že nebýt ní, tak Přemy-
slovci dodnes neslezli ze stromů). Já si objektivně troufám tvrdit, že bez ní by 
nebylo ani českého státu ani národa, jen by se více rozšířila oblast zcela 
vyplněná německou katolickou kolonizační vlnou a pár kmenů v české kotlině by 
pohltilo německé moře. Rovněž autor nedokázal docenit a pochopit význam 
markrabství. Líčí ho stylem "veselých historek z natáčení", namísto vyvrcholení 
logického vývoje. Dvě relativně samostatné země, oddělené pomezním hvozdem, 
byly logickým důsledkem tohoto vývoje. U vlády Matyáše Korvína se tvůrce 
článku dokonce dopustil přehmatu, když ji datoval do prvních let vlády Vladislava 
Jagellonského. Pokud je mi známo, stal se Matyáš vládcem Moravy až v posled-
ních letech krále Jiřího. A propo, jak by zněla věta, že Čechám vládl Kunštát?  
Tím je míněno malé moravské město a rod, z něhož husitský panovník pocházel 
– tedy Jiří z Kunštátu a na Poděbradech. To, že v roce 1608 byl jmenován  
na Moravě králem Matyáš Habsburský, bratr císaře Rudolfa II., jen dokazuje,  
že šlo o nezávislost obou zemí. Oběma zemím vládl český král, jenže každé jiný. 
To, že při uhersko-moravské vzpouře Čechy podržely u moci Rudolfa II., 
znamenalo pro Čechy daleko bolestivější vývoj. Podotýkám, že Moravě se  
od vzniku markrabství "nevládlo z Prahy", ale osobou českého krále, který  
de facto, jak bylo viděno, nemusel být totožný s tím pražským. Vše ostatní,  
tj. zemská správa a legislativa, byly samostatné. Autorovo shrnutí jako by spadlo 
z nebe, najednou se zmiňuje o moravské samosprávě, kterou tato země vždycky 
měla, ačkoliv ji v textu pořádně nezmiňuje. Tím by se s ním většina věci znalých 
moravských čtenářů mohla smířit, ale mně to poněkud nedá. Jestliže po celou 
dobu samostatné existence českého království byla s tímto Morava spojena 
pouze osobou krále (momentálně jen logicky uvažuji, aniž bych vyzýval k další 
atomizaci Evropy), lze si logicky představit i obě země samostatně, jelikož si 
v současném systému náhradu za sjednocující osobu panovníka představit 
nedovedu. (Koneckonců, měla by na to historicky větší právo než jakési Kosovo). 
 

                                                      Ing. Antonín Růžička 
MNO Krumvíř 

 
● Reakci na článek "Morava pod českou korunou" zveřejnil i "Dalšímoravák" na svém inter-
netovém blogu.72 
 

Redakce 

                                                 
71  http://www.extra-svet.cz/content/svet-408-hysteorie-globalniho-oteplovani 
72  http://dalsimoravak.bloguje.cz/718588-morava-pod-ceskou-korunou.php 
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Personální unie 
 
    Poprvé jsem tento termín zaslechl v dějepise v souvislosti se středověkou 
Polsko-Litevskou unií. Když byl demontován federální československý stát, tak 
jsem tento termín užíval jako vtip. Dva samostatné státy měly totiž ten první rok 
po rozpadu společnou královnu krásy – miss. Středověké Čechy s Moravou,  
a to platilo až do rozpadu Rakouska-Uherska, neměly společného nic víc než 
osobu panovníka. Obě země disponovaly vlastní výkonnou, zákonodárnou  
i soudní mocí, prostě to byla dvě samostatná léna jednoho vládce, ať již 
Přemyslovce, Lucemburka, Jagellovce či habsburského císaře, nic víc nic míň.  
 

                                                      Ing. Antonín Růžička   
MNO Krumvíř 

 
Jeden nebo dva národy? 
 
    Podle jistých teorií došlo v 18. a 19. století k vytvoření moderního českého 
národa sloučením slovanského obyvatelstva České kotliny a moravského povodí. 
Pokud by k takovému procesu opravdu došlo, proč mluvit o výsledku jako  
o českém národě?  Stejně tak můžeme hovořit, ne-li lépe, o moravském. Mora-
vanství vychází z tradice Rastislavsko-Svatoplukovského státu, skrz nějž došlo  
i k pokřesťanštění obyvatelstva Čech. Kdežto češství se opírá o mytologickou 
postavu rodového stařešiny praotce Čecha a svatořečené přemyslovské zemské 
patrony, kteří jsou z mnohem pozdější doby než Cyril s Metodějem. Jejich kulty 
vznikaly navíc v době, kdy Morava k přemyslovskému státu ještě nepatřila. 
I argument společného českého jazyka není relevantní, smysluplný. Stejně tak 
bychom mohli mluvit o moravštině nebo o česko-moravštině. Název je pouze 
zvykový, nikoli sémanticky oprávněný. Navíc podotýkám, že společný jazyk 
nerovná se jeden národ. To by popíralo existenci Skotů, Američanů, Kanaďanů, 
Australanů atd. Takže se na závěr ptám, jeden nebo dva národy, český nebo 
moravský? 
                                                       

Ing. Antonín Růžička   
MNO Krumvíř 
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Znáte je? 
  
  Morava má hodně pozoruhodných osobností. Některé jsou známé, jiné 
méně známé či dokonce zapomenuté. Proto si alespoň některé v krátkosti 
připomeňme a oprašme jejich slávu.  
  Za první světové války sloužili tisíce Moravanů a Čechů u rakousko-
uherského válečného námořnictva. Jedním z nich byl i Rudolf von Singule, 
narozen 8. dubna 1883 v chorvatské Pule (některé prameny však tvrdí,  
že v Brně). Patřil mezi nejúspěšnější velitele rakousko-uherského ponorkového 
loďstva. Za první světové války byl velitelem ponorky S.M.U.4. a stal se druhým 
nejlepším rakousko-uherským ponorkářem. Jeho S.M.U.4. potopila 15 lodí  
o celkové tonáži 22 679 BRT a další dvě lodi o 88 898 BRT vyřadil dlouhodobě  
z provozu. Získal mnoho řádů a vyznamenání. Pocházel z moravsko-německé 
(rakouské) rodiny. I když dával přednost němčině, vždy se hlásil jako Mährer 
(Moravan). Dne 2. června 1945 zahynul výstřelem z pistole sovětského vojáka, 
když před svým brněnským domem chránil vlastním tělem náhodnou chodkyni 
před znásilněním. Byl pochován v Brně. 
  Marie von Ebner-Eschenbach se narodila dne 13. září 1830 na zámku  
ve Zdislavicích (okres Kroměříž). Pocházela ze starého moravského rodu 
Dubských. Byla velkou moravskou spisovatelkou německého jazyka. V Německu, 
Rakousku a Švýcarsku je tato spisovatelka známá tak, jako u nás Božena 
Němcová. Psala povídky z rakouského a moravského venkova a z prostředí 
vídeňské šlechty. Nejvíce se proslavila dvojicí románů "Božena" a "Obecní dítě". 
Zemřela 12. března 1916 ve Vídni. Pochována je v rodných Zdislavicích. 
  Dalším významným Moravanem je prof. Dr. Alois Musil, který se narodil  
30. června 1868 v Rychtářově u Vyškova. Proslavil se jako význačný orientalista.  
Na přelomu 19. a 20. století proslul svými výzkumnými cestami v oblasti 
dnešního Blízkého východu, zvláště Arabského poloostrova. Na základě výsledků 
z cest se zařadil mezi objevitele Orientu a jako největšího znalce arabského 
Východu, který byl v té době ještě ostatnímu světu téměř neznámý. Například  
v roce 1898 objevil v poušti zříceniny letohrádku Kusejr Amra z 8. století. Stal se 
dokonce spolunáčelníkem kmenů Bení Ruála a Bení Sachr. S důvěrou se na něho 
obraceli jak arabští kočovníci, kteří ho nazývali "MILÁČEK ARABŮ", tak vědecké  
a politické kruhy na celém světě. Zemřel 12. dubna 1944 v Otrybech v Čechách. 
Pohřben byl na Moravě v rodném Rychtářově. 
 

Vladimír Novotný 
MNO Blansko 
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K pramenům života 
 
  Nedávno mne telefonicky a následně písemně kontaktovala paní PhDr. 
Jaroslava Grobcová73 ze Štramberku ohledně propagace její knihy "K pramenům 
života" v našem časopisu. Když jsem zvažoval, jakou formu zvolím, napadlo 
mne, že nejlepší bude, když zveřejním dopis, který mi tato moravská vlastenka 
zaslala. Proto tak redakce Moravské obce s jejím svolením učinila. 
  

Vladimír Novotný 
MNO Blansko 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Je to kniha s výzvou k tomu, abychom si uvě- 
domili smysl života a hodnoty, které zde jsou." 

  
                                          (Věra Burgetová) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
73  Spisovatelka PhDr. Jaroslava Grobcová, rozená Hubová, se narodila 25. ledna 1931 
   v Hodslavicích. Své dětství a mládí prožila v malé vesničce Palačově, dnes osadě Starého  
  Jičína. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, obory filozofie a psychologie. Žila pak  
  v Ostravě a pracovala jednak v kulturních zařízeních, Výzkumném ústavu ekonomiky paliv 
   a posledních 14 let před důchodem v Dopravním podniku města Ostravy jako podnikový 
   psycholog. Vychovala tři syny. Dnes žije už 10 let v krásném, starobylém městečku  
  Štramberku, který je zapsán jako kulturní památka v UNESCO. 
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● Štramberská spisovatelka PhDr. Jaroslava Grobcová (* 1931) ve své knize "K pramenům 
života", zmapovala rozličná místa pramenů a studánek rozesetých po severní Moravě. Barevné 
obrázky, propracované a hluboce procítěné verše, promlouvají ke každému, kdo má přírodu rád. 
Její obdivuhodně projevená láska k Moravě a rodnému kraji – Lašsku, dýchá svěžestí. Autorka má 
jistě blízko k hnutí "Sdružení země",74 které hlásá návrat člověka k přírodě a Matce Zemi. 
Videozáznam ze křtu její knihy si můžete prohlédnout zde.75 Se zájmem jsme si přečetli čtyři básně 
cyklu "Z opomíjených pramenů Moravy", z nichž níže uveřejňujeme příznačnou – "Jsme Moravané". 
Ostatní, např. "Velká Morava a křesťanství", jsou netradičně pojaty jako oslava pohanské Moravy. 
Obsahem této básně je, že pád říše Moravanů zapříčinila mise věrozvěstů a import nové křesťanské 
kultury. Lidé z donucení přijali nový zákon a odklonili se od pohanských mravů. Posvátná místa 
byla zneuctěna tím, že se zasvětila jedinému Bohu. 
 

Redakce  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jsme Moravané 
PhDr. Jaroslava Grobcová 

 
Každý z nás snad někdy v mysli 

zabloudí do historie dávné. 
Chce znát odkud a kdy asi přišli 
v tuto krásnou zemi Moravané. 

 
O Moravanech kroniky málo poví. 

Hledáme v nich, čteme skoupé věty. 
Avšak navzdory Palackému i Kosmovi 
byli tu dřív než před dvěma tisíci lety. 

 
Až k povodí Odry, Bečvy, k Hané, 
putovali od řek Dněstru, Dněpru. 
Vyměnili domov – cedry milované 
za slovanskou lípu – jejich sestru. 

 
Historickým potvrzením faktu toho 
jsou lužickoslezské žárové tu hroby 

s vlastní kulturou. A našlo se jich mnoho 
kol povodí Odry, Olše z dávné doby. 

 
Byli zemědělci a ne ledajací. 

Nepodlehli Hunů a Avarů proudům. 
Se slovanskou píli, důvtipem a prací 
zvelebovali svoji moravskou hroudu. 

 
Byl to lid vzdělaný. Uctíval svá božstva. 

Odvahu a sílu čerpal ze studánek. 
Miloval přírodu, řeky, tvory, horstva, 

slovanský bůh Perun chránil jejich spánek. 
 

Tak tu žil, pracoval, staletí ubíhala. 
Boj s hordami nájezdníků nelítostný zvolil. 

Nešetřil prolitou krví. Co obětí stála 
statečnost. Jinému lidu tu sídlit nedovolil. 

 
● 

                                                 
74  http://www.sdruzenizeme.cz/ 
75  http://www.tvportaly.cz/novy-jicin/8/krest-knihy-jaroslavy-grobcove 



13. a 14. číslo, 17. dubna 2009 
www.moravska-narodni-obec.ic.cz 

Vydává SR MNO. Názory a příspěvky zasílejte na e-mail MNO: moravska.narodni.obec@seznam.cz                  
Upozornění: Moravská národní obec nezodpovídá za obsah odkazovaných stránek! 

63/70 

 

Panonie zbrojí. Chystá se do boje. 
Zlé voje Avarů Dunaj překročily. 

V zemi Slovanů strach, úzkost, nepokoje. 
Tlupy litých band se proti ní spolčily. 

 
Však v největší tísni zjeví se jim spása. 

Sámo! – francký kupec vystupuje směle. 
Ubráníme zemi. Zvítězíme! hlásá. 

Sjednocuje kmeny. Stane v jejich čele. 
 

Tak v šest set dvacátém šestém roce 
vyhnali vetřelce zpět, pryč, za hranice, 
pod vedením syna slovanského otce, 

aby Moravanům neškodili více. 
 

Sámo zvolen moravským vojvodou. 
A brání slovanskou zemi stále. 

Na západ až k franské říši dojdou 
poráží tam vojska Dagoberta – krále. 

 
Vojvoda Sámo je první mezi všemi. 

Byl Slovanům seslán jako nebeský dar. 
V těch letech nad něj tu většího není 

zapsal franský mnich, kronikář Fredegar. 
 

Moravané s ním po třicet let žijí. 
On na hradě poblíže avarských rovin. 

Avaři přes Dunaj, Moravu a Dyji 
neohrozí žádnou ze slovanských rodin. 

 
Středem Sámovy říše byla Morava. 

Ze Slovenska zabírala část nitranskou. 
Do Horních Rakous, Lužických Srbů sahá – 
přímá návaznost na říši Velkomoravskou. 

 
● 
 

Proč víc než dvě stě let76 historie mlčí 
O Slezsku, Valašsku, Slovácku či Hané? 
Bezpochyb tu země vzkvétá, řeky hučí, 

bezpochyb tu stále žijí Moravané. 
 

Až pak o devátém století se píše. 
Morava vítězně znovu v centru dějin. 
Zřetelně a jasně uvádí – bez klišé – 
její hlavní města: Velehrad a Děvín. 

 
Frankové se blíží k Mojmírově zemi, 
nebezpečí hrozí od Ludvíka Němce. 
Ani silou zbraní a hrozbami všemi 

nemůže zvítězit, když Moravan nechce. 
 

Vzkvétající, statečná Velká Morava 
pod nátlakem církve křesťanství přijímá, 

to když uvítá pod vládou Rastislava  
věrozvěsty Metoděje, Konstantina. 

 
Zavrhují bohy, které lid v lásce měl, 

mluví jinou řečí, hlaholicí píší, 
by slavné dějiny Moravan zapomněl. 
Však už vnuci otců málo o nich slyší. 

                                                 
76  Objevují se úvahy, že několik staletí našeho letopočtu nikdy neexistovalo. Viz hypotéza časového přeludu. 
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Na západě zbrojí Arnolf Korutanský, 
žene svoje vojska v města, vsi a luka, 

zas chce loupit, vraždit, ničit soused francký 
tu moravskou zemi, zemi Svatopluka. 

 
Je poražen. A Morava vzkvétá. 

S dalšími Slovany se spojuje, sbratří. 
Velkomoravský stát je mocná část světa, 

které Čechy, Srbi i Krakovsko patří. 
 
● 
 

Morava čtyři století odolává, 
odráží avarské, panonské, francké kmeny. 

Zůstane navždy zapsána její sláva 
ne v bájích. V kronikách. A známými jmény. 

 
Praotce Čecha, Kroka, známe jen z pověstí. 

Když bájná Libuše vznik Prahy věštila 
A když si k dějinám Čechové cestu klestí, 
Tu mocná Sámova moravská říše byla. 

 
Dříve nežli slavná byla česká Praha, 
byl už na Moravě slavný Velehrad, 

metropole moravskému králi drahá, 
tomu, který tenkráte i Čechům vládl rád. 

 
Velehrad – středisko vzdělanosti, vlády, 

vyšle Metoděje Čechům na pomoc. 
Kníže Bořivoj tak přijme křest a rady 

by upevnil potom v Čechách svojí moc. 
 

A padnout Moravu nechali. Bez pomoci. 
Úplnou porážku když Uhři dokonali 

podlehla – spojení světské a církevní moci. 
Až pak čeští králové Moravě, Čechám vládli. 

 
Přesáhly hranice říše Velkomoravské 
tenkráte, za vlády Svatopluka krále, 

rozlohou slovanskou pozdější země české – 
Moravu a Čechy. Platí to dodnes, stále. 

 
Na svoji minulost jsou hrdi Moravané. 

Kosma a Palacký velicí byli muži 
i jiní, co psali pravdy o době dávné – 

však slavné dějiny Moravě přesto dluží. 
 

 
Komenského mapa Moravy. 
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MORAVSKÁ HISTORIE 
 
Někdejší stodola na Pohansku kryla poklad i kostel z devátého století  
 

Dle ČTK 
 
  Před nedávnem na vyvýšenině před základnou archeologů na Pohansku 
ještě stála stodola. Vědci kolem ní padesát let chodili bez povšimnutí. Netušili,  
že právě pod jejími základy se skrývá poklad. Pod někdejší stodolou totiž objevili 
základy kostela z devátého století. A kolem něj hroby, které vydaly svá první 
tajemství. Na základě objevu základových kamenů a staré malty začali loni 
archeologové dělat první sondáže a geofyzikální výzkumy, na které navázal 
plošný odkryv. Byla odkryta východní část destrukce a ta ukázala, že vyvýšenina 
je tvořena obrovskou kumulací kamenů, která je promísená maltou a omítkami. 
Specialisté již potvrdili, že jde skutečně o středověké malty. Největší radost 
archeologům udělalo značné množství hrobů s nálezy v podobě typického 
velkomoravského šperku, jakým jsou hrozničkové náušnice ze stříbra a z pozla-
ceného bronzu. V jednom z hrobů, který evidentně patřil nějakému bojovníkovi, 
byla ukryta i sekera a nůž. Na Pohansku se archeologům naposled podařil tak 
významný nález před padesáti lety, kdy byl objeven kostel a bohaté pohřebiště. 
Od té doby se na Pohansku už žádná církevní zděná stavba nenašla. Zajímavostí 
nově objeveného kostela je velké množství dětských hrobů. Zvláště pozoruhodný 
je hrobeček vyložený kamennou skříňkou. Byl zde zřejmě pohřben novorozenec, 
který ovšem požíval jisté vážnosti. Pravděpodobně byl z velmi dobré rodiny,  
a proto mu vytvořili tak výjimečný kamenný hrob. Podobné kamenné obložení 
hrobů se objevuje už jen u několika jedinců. Vždy zřejmě šlo o lidi s výjimečným 
postavením. Zatím archeologové odkryli patnáct hrobů. Očekávají však, že jich 
bude podstatně víc. I proto, že v této části výzkum teprve začíná. Objevují se 
další hrobové jámy, pohřebiště nepochybně pokračuje i po stranách. Naznačuje 
to i fakt, že kolem kostela objeveného v padesátých letech bylo víc než čtyři sta 
hrobů. Zjištění toho, kolik jich skutečně je, bude archeologům trvat minimálně 
další tři až čtyři roky. 
 

  Ing. Jaroslav Krábek 
 Předseda MNO 
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Archeologové našli v Mikulčicích dětský hrob se zlatými gombíky 
 

Dle ČTK z 13. února 2008 
 
  Dětský hrob se dvěma zlatými gombíky objevili ke svému velkému 
překvapení archeologové pod základy druhého kostela slovanského hradiště  
v Mikulčicích na Hodonínsku.77 Torzo církevního objektu je ve druhém 
návštěvnickém pavilonu, který ukazuje hradiště Valy jako významné centrum 
Velké Moravy. V současnosti se pavilon přestavuje a ostatky dítěte byly odkryty 
při revizním výzkumu. Hradiště mělo hned několik kostelů, v nichž se našly četné 
lidské ostatky z devátého století. Takzvaný druhý kostel byl již v uplynulých 
desetiletích důkladně probádán. Našlo se v něm 230 hrobů, z toho ve třech byly 
zlaté artefakty. Při revizním výzkumu proto archeologové příliš neočekávali,  
že objeví další hroby. Odkryli dva. Hlavním překvapením je nález malé části 
lebky a zubů malého dítěte. To, že se u nich našly gombíky, svědčí o vysokém 
společenském postavení dítěte. Ostatky budou nyní zkoumat antropologové, 
kteří by mohli časem poskytnout další podrobnosti k nálezu. Základy druhého 
kostela byly objeveny před půl stoletím. Před lety byly zastřešeny. Prostředí této 
expozice s odkrytými hroby se zcela změní. Muzejníci mu chtějí dát atmosféru 
potemnělého chrámu, v němž paprsky světla dopadají na nejcennější exponáty. 
V pavilonu nebudou přednášet o historii průvodci. Nahradí je technika, která 
bude přehrávat výklad. Změní se i návštěvní trasa. 
 

Ing. Jaroslav Krábek  
Předseda MNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
77  http://www.modernibrno.cz/aktualita.htm?aktualita=8066 
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INVESTICE  
A NOVÁ VÝSTAVBA  
V MORAVSKÝCH MĚSTECH 
 
Další rozvoj letišť v Brně a Ostravě  
   
  Je tomu již dva roky, co jsme se naposledy věnovali situaci na moravských 
mezinárodních letištích v Brně a v Ostravě. Jaká je situace dnes?  
 
Ostrava 
 
  Na Mošnovském letišti byla úspěšně dokončena odletová hala, o jejíž 
výstavbě jsme podrobně informovali minule. Na ni navázaly postupné úpravy 
původní, nyní příletové haly. V areálu letiště je před dokončením i nové infor-
mační centrum, ve kterém bude sídlit řízení leteckého provozu, záchranáři, hasiči 
i policisté a celníci. Dokončená výstavba moderního signalizační zařízení, které 
umožní letadlům přistávat i za snížené viditelnosti, znamená zařazená letiště  
do vyšší kategorie. Vyšší zařazení bylo již potvrzeno ziskem příslušného certifi-
kátu v průběhu října loňského roku. Do konce roku 2011 má být vyřešen  
i největší problém letiště, a tím je obtížná dopravní dostupnost. V rámci budování 
mošnovské průmyslové zóny bude realizováno i přímé napojeno letiště na želez-
niční trať. 

 
Nová odletová hala v Mošnově. 
 

Nová opravárenská hala CEAM v Mošnově.

  Velmi perspektivní se jeví investice společnosti CEAM (Central European 
Aircraft Maintainance) z holdingu Geofin, která má v plánu vystavět v Mošnově 
opravny velkých dopravních letounů, a to v těsném sousedství letiště. V první 
fázi byl před nedávnem dokončen nový hangár za zhruba 1,05 miliardy korun,  
o délce 147 metrů, šířce 80 metrů a výšce 34,5 metru. Nabídne asi 180 
pracovních míst pro kvalifikované zaměstnance. Dokončení haly umožní rozšířit 
pravidelné opravy a údržbu dopravních strojů až do velikosti Boeingu 737 a 747 
a bude zde možné provádět i složitější opravy. Doposud holding Geofin, prostřed-
nictvím svojí dceřiné společností JOB AIR, provádí v Mošnově servis a údržbu 
letadel L 410, SAAB 340 a SAAB 2000. Na dokončenou první etapu by v budou-
cnu měla navazovat etapa druhá, během které vyroste u letiště další hala,  
kde bude možné opravovat i současná největší dopravní letadla.  
  V osobní přepravě je situace poněkud rozporuplná. Pokračuje tradiční, 
pravidelná linka do Prahy, provozovaná letadly ČSA. Funguje i linka do Vídně, 
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provozovaná společností JOB AIR z holdingu Geofin, zmiňovaná výše. Ta je však 
specifická použitím malých vrtulových letadel i nemalou cenou letenek a není tak 
určena pro běžné cestující. Stále tak nejvýznamnějším zůstává počet cestujících 
dopravovaných na charterových letech. Letiště loni odbavilo přes 330 000 
cestujících, a pro letošní rok se očekává jen mírný nárůst.  
  Pro "rozlétání" letiště zvolilo vedení Moravskoslezského kraje, které letiště 
přímo řídí, již v roce 2007 cestu vypsání veřejné zakázky na výběr leteckého 
dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy formou závazku veřejné 
služby. Bylo vybráno několik destinací, například Brusel, Londýn (Gatwick), 
Amsterdam aj. a připraveno cca 700 milionů korun z krajského rozpočtu  
na dotace. Přes mnohé kritické hlasy tohoto kroku byla výběrová řízení s velkou 
mediální slávou rozběhnuta. Po více než roce jednání, včetně nutnosti zrušit 
první kolo pro výhrady EU, je však jejich výsledek mizivý. Jedinou realizací je 
nová, dotovaná linka Ostrava – Moskva, zahájená 2. září 2008. Podle letového 
řádu bude linka spojovat Mošnov s moskevským letištěm Domodědovo 4krát 
týdně. Provozovatelem linky je ruská letecká společnost Polet Airlines s malými, 
turbovrtulovými letouny Saab 2000. Ceny letenek se pohybují od 250 €  
za jednosměrný let. A právě vysoká cena letenek i použitá letadla se staly ihned 
terčem kritiky. Kritici pokazují především na fakt, že do Moskvy se lze dostat 
např. přes Prahu za téměř poloviční cenu a pohodlnějšími proudovými letadly 
velikosti Boeingu 737. Někteří ještě dodávají, že ze strany Poletu jde o chytrý 
tah, jak dostat prakticky zadarmo svoje Saaby do Mošnova, kde jim společnost 
JOB AIR dlouhodobě zajišťuje servis, údržbou a pravidelné prohlídky. Kde je 
pravda lze těžko určit, ale informace, že od 2. září do 11. září 2008 linku "z"  
a "do" Moskvy využili celkem 3 pasažéři, není příliš optimistická. 
 
Brno 
 
  Vývoj v Brně byl poněkud odlišný. Méně mediálních prohlášení a oslavných 
tiskových konferencí, ale vývoj, přes některé neúspěchy, má více pozitivní trend. 
Podobně jako v Ostravě byla v uplynulém období úspěšně dokončena výstavba 
nové odletové haly (B), architektonicky spřízněné s budovou Střediska letových 
navigačních služeb z roku 2001 (A). Podle návrhu architekta Petra Parolka zde 
vznikla unikátní stavba, která svým hladkým, aerodynamickým tvarem vyvolala 
rozruch mezi laickou i odbornou veřejností. Terminál byl následně odbornou 
porotou ohodnocen prestižním titulem Stavba roku 2007.  
 

 
 
Nová odletová hala v Brně. 

 
 

 
Podoba příletové haly v Brně (vlevo)  

po rekonstrukci. 
 

  Původní odbavovací hala (C) dnes slouží už pouze jako příletová a i na ní 
byla zahájena rekonstrukce, kdy jedním z hlavních cílů je právě sladit její vzhled 
se stylem nového terminálu. První etapa změnila jižní fasádu a částečně vnitřní 
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dispozici a byla dokončena v půlce června. Druhá etapa, zahájená po hlavní 
sezóně, změní severní, vnější fasádu a bude dokončena začátkem příštího roku. 
Architektonický návrh je opět z dílny Petra Parolka. Pro budoucnost má letiště  
připraveny varianty dalšího postupného budování odbavovacích kapacit. Pro 
jejich rozšiřování je určeno území směrem na východ od současných staveb  
(D, E). Případná další přístavba budovy by měla navazovat krčkem z východní 
stěny. Rozšíření veřejného parkoviště je plánováno v prostoru severně od sou-
časného (G).  
  Novinky jsou i u dalších subjektů působících na letišti. Zatímco společnost 
Herbst Aero, zabývající se výcvikem pilotů, provozováním vyhlídkových letů  
a dalšími činnostmi, má  vlastní hangáry s provozní budovou (H) dokončeny při 
jižní hranici letiště již od roku 2002, Středisko letecké záchranné služby  
s hangárem a provozní budovou (I) bylo uvedeno do provozu až koncem roku 
2006. V současnosti probíhají práce na budování areálu brněnského aeroklubu 
(J), který by měl být i s novou příjezdovou komunikací otevřen v příštím roce  
a má zároveň představovat i vstupní bránu pro oblast všeobecného letectví. Další 
plánovanou investicí je přístavba loni dokončeného hangáru společnosti Aero-
servis (K), kde se provádí údržba, opravy a modifikace letadel L-410, Zlín  
a Cessna. Pro takovéto menší letouny by už brzy měla sloužit nová stojánka (L). 
Významnou investiční akcí, která se letiště přímo dotýká, je plánované zahájení 
výstavby BALP (Brno Airport Logistic Park) (F) v příštím roce, na kterou již bylo 
vydáno stavební povolení. Po dokončení bude park zahrnovat skupinu hal  
o celkové podlahové ploše 100 000 m2, která budou pronajímána pro skladování, 
případně drobnou výrobu.  
   Podstatně vzdálenější je plán společnosti Euro Cargo Air, která zvažuje 
v prostorách letiště vybudovat nákladní logistické centrum, které bude využívat 
i velká nákladní letadla. ECA počítá s kapacitou nákladů až sto tisíc tun ročně  
a investicí okolo sedmi set milionů korun. Vedení letiště potvrdilo, že s firmou 
jedná, ale žádné závazné kroky nebyly dosud učiněny. Novinky se chystají  
i v dopravní obslužnosti. V rámci, několikrát odloženého, rozšíření dálnice D1  
u Brna na šest pruhů je připravována výstavba nové křižovatky (4), která by 
přinesla i novou příjezdovou komunikaci (5) s přímým připojením na nedávno 
postavenou silnici na Černovické terase. Jinou dopravní stavbou, která se 
bezprostředně dotýká letiště, je připravovaná přestavba železniční trati Brno – 
Přerov, která  se má stát součástí Balt-Adriatického koridoru. Trať, využívající 
části současné tzv. "Vlárské dráhy", se širokým obloukem přiblíží k letišti  
a umožní vybudovat zastávkou vzdálenou několik set metrů od terminálu (6).  
V této trase by v budoucnu měla vést i vysokorychlostní železnice (VRT). 
 

 
 

Plán areálu letiště Brno po roce 2010. 
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  V osobní přepravě brněnské letiště pokračovalo v postupném růstu. Počet 
odbavených cestujících v roce 2007 dosáhl 415 276 osob. Toto číslo představuje 
přibližně nárůst 10 % oproti předloňskému roku. Pro letošní rok se předpokládá 
další přiblížení k hranici půl milionu cestujících. Již v září 2006 německá 
společnost Cirrus Airlines, provozující napájecí linku Lufthansy do Mnichova, 
omezila frekvenci letů ze dvou denně na jeden, aby v dubnu 2007 linku  
do Mnichova ukončila zcela. Cirrus Airlines potažmo Lufthansa tak prohrály 
konkurenční boj s ČSA, provozující linku stejného charakteru do Prahy. Mnohem 
větší spokojenost  logicky vládla u provozovatele linky do Prahy. Linka se stala 
natolik úspěšnou, že od léta 2008 byl rozšířen počet letů ze dvou na tři  
ve všední den, na dva v sobotu a jeden v neděli. Pokračovalo velmi úspěšné, 
každodenní spojení Boeingy 737-800 z Brna do Londýna provozované nízko-
nákladovou  společnosti Ryanair. Stejný dopravce, dosti překvapivě, zahájil  
29. října 2007 provoz nové letecké linky z Brna do Gerony, města poblíž 
španělské Barcelony. S frekvencí čtyřikrát týdně létaly Boeing 737 nové 
generace, s kapacitou 189 cestujících. Bohužel Ryanair na konci září letošního 
roku linku z Brna do Gerony zrušil, jako jeden z mnoha spojů v Evropě, které 
měly jen průměrnou vytíženost a neustály vysoké ceny ropy. Přestože oficiální 
vyjádření Ryanairu je, že jde o přerušení linky na zimní sezónu, s jejím možným 
obnovením na jaře nikdo příliš neuvažuje. Naopak spokojenost je s vytížením 
pravidelné linky mezi Brnem a Moskvou. Tu od července 2007 provozují ruské 
aerolinky Atlant Sojuz společně s českým nízkonákladovým dopravcem Smart 
Wings. Cestující létají do Moskvy na městské letiště Vnukovo a zpět letounem 
Boeing 737-300 se 128 místy. Linka začínala s frekvencí jednou týdně a byla 
uvažovaná jako sezónní. V současnosti je již provozována celoročně s frekvencí 
dvou letů týdně. Z nových linek je velmi reálná příprava spojení s chorvatským 
Zadarem, která by měla začít létat již na jaře příštího roku. Ostatní destinace,  
ať již mnohokrát zmiňovaná Paříž, Itálie a další jsou stále jen v poloze jednání. 
 

Ing. Jaroslav Krábek 
Předseda MNO 
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