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Úvodní slovo předsedy MNO 
 
  Vážení čtenáři, nové, 15. číslo Moravské obce dostáváte již obvyklou  
cestou, pomocí e-mailu. Nová grafická podoba minulého dvojčísla byla přijata 
velmi pozitivně, avšak velký rozsah dvojčísla znemožnil jeho přímé zasílání.  
Ti, kteří si ho nestačili stáhnout ze serveru Letecká pošta, je však již brzy najdou 
na našich webových stránkách. U nového čísla se redakce snažila dosáhnout 
větší přehlednosti a opět posunout úroveň časopisu výše. Jak jsme slíbili v minu-
lém čísle, více prostoru je věnováno činnosti a aktivitám Moravské národní obce. 
Naší členové a příznivci, kteří se nemohou zúčastňovat našich besed, setkání  
a ostatních přímých aktivit, tak mohou být alespoň "obrazem a písmem" více  
s námi. Všichni věříme, že jsme byli úspěšní a Moravská obec č. 15 se stane dal-
ším mezníkem v úrovni naší práce. Mimo nové číslo Moravské obce je v závěreč-
né fázi přípravy i tištěný Sborník MNO č. 5, který bude k dispozici našim členům 
a příznivcům koncem září. Díky aktivitě našich mladých spolupracovníků se MNO 
může pochlubit i dvěma profily na internetovém kanále YouTube1 a novým 
Facebook profilem.2 Přes tyto a další úspěchy se nám stále nedaří výrazně zlepšit 
úroveň našich webových stránek. Ukazuje se, že pravděpodobně nejlepším 
řešením bude vytvoření zcela nových stránek včetně vlastní domény. Největší 
radost nám však dělá neustávající zájem mnohých dalších převážně mladých lidí 
o práci pro Moravu. Na závěr bych rád pozval všechny naše čtenáře na IV. ročník 
Výročního pochodu Moravanů, který se uskuteční 12. září 2009 v Brně. 
 

Ing. Jaroslav Krábek  
Předseda MNO  

 
Přemyslovský mýtus 
Ing. Antonín Růžička 

 
Nezbývá konstatovat než, 

že český mýtus toť obrovská lež. 
A řeknu mnohem víc – 

žádné poselství nešlo k oráči ze Stadic. 
Na Moravu k Rostislavovi vážili cestu, 
nabídnout mu svoji zemi za nevěstu. 

Náš král za pluhem stál, věrozvěsty povolal,  
by křesťanské setbě vzejít dal. 

Navíc rovněž vím, 
že Bořivoj byl jeho syn. 

 
 
 

                                                 
1  http://www.youtube.com/user/MoravskaNarodniObec 
 http://www.youtube.com/user/FreeMoravia 
2  http://www.facebook.com/pages/Moravska-narodni-obec/40890634958  
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Z JEDNÁNÍ SPOLEČNÉ RADY MNO 
 
Ř í j e n   2 0 0 8 
 
●   Setkání SR MNO se nekonalo. 
 
L i s t o p a d 
 
●  SR MNO projednala průběh III. roč-
níku Výročního pochodu Moravanů. Kladně 
byla hodnocena organizace, účast více jak 
osmdesáti lidí a především přítomnost médií. 
Záběry TV byly vysílány i v hlavním večerním 
zpravodajství ČT1. Diskutováno bylo celkové 
vyznění pochodu, s doporučením zvážit kroky 
k zamezení jeho politizace. Ta sice vyhovuje 
"skalním" Moravanům, odrazuje ale od účasti 
širší veřejnost. Byla projednána a schválena 
nová organizační struktura MNO, opírající se  
o odborné sekce. Společná rada rovněž pro-
jednala a schválila přijetí nových členů. 
 
P r o s i n e c 
 
●  SR MNO projednala postup přípravy 
Sborníku č. 5 a přijala k jeho realizaci další 
úkoly. Jednatel MNO informoval o průběhu  
a dosavadních výsledcích sbírky na sochu 
Jošta Moravského. Společná rada rovněž 
projednala a schválila přijetí nových členů. 
Bylo schváleno téma příští besedy: Současná 
situace v moravském hnutí – směřování  
jednotlivých subjektů. 
 

2 0 0 9 
 
L e d e n 
 
●   SR MNO projednala postup přípravy 
nového čísla elektronické Moravské obce  
a důvody zdržení jeho vydání. Vedoucí propa-
gační sekce seznámil Společnou radu s při-
pravovanými materiály k budoucímu sčítání 
lidu v ČR a předložil jí "Informační leták"  
ke schválení. Bylo schváleno téma příští roz-
pravy: Jen tak o Moravě. 
 
Ú n o r 
 
●   SR  projednala a schválila výběr člen-
ských příspěvků pro členy, kteří vstoupili  
do MNO do konce roku 2007 ve výši 50 Kč  
a koupi staršího bubnu ve výši 999 Kč.  
SR  projednala postup přípravy Sborníku č. 5 
a schválila technické zabezpečení jeho vy-
dání. SR rovněž projednala a schválila záměr 
uspořádat sobotní setkání členů a příznivců 
MNO, určené především pro mimobrněnské. 
Bylo schváleno téma příští besedy: Hraniční 
kameny mezi Moravou a Čechami. 
 

 
B ř e z e n 
 
●   Společná rada projednala a schválila 
statuty jednotlivých odborných sekcí a schvá-
lila podobu účasti MNO v projektu "moravský 
ombudsman". SR MNO rovněž projednala  
a schválila termín "Sobotního setkání členů  
a příznivců MNO". Jednatel MNO informoval  
o průběhu a dosavadních výsledcích sbírky  
na sochu Jošta Moravského. SR vyslechla 
zprávu o přípravě VI. ročníku pochodu MNO – 
Putování Moravou. SR projednala a schválila 
nabídku zástupce místní organizace MNK  
na spolupráci při zajištění IV. ročníku Výroč-
ního pochodu Moravanů. Bylo schváleno téma 
příští besedy: Argumenty a fakta pro získání 
váhajících Moravanů. 
 

 
 

 
 

 
 
Společná rada Moravské národní obce. 
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Tradiční vlajka Moravy s orlicí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D u b e n 
 
●  SR MNO projednala a schválila koneč-
nou verzi Programu MNO na roky 2009  
až 2011. Dále prodiskutovala program propa-
gační sekce a organizační zajištění "Sobot-
ního setkání členů a příznivců MNO". Společ-
ná rada vyslechla informaci o postupu prací 
na vydání Sborníku č. 5. Bylo schváleno téma 
příští besedy: Kroky k splnění plánu činnosti 
MNO na roky 2009–2011. 
 
K v ě t e n 
 
●  SR MNO projednala průběh "Sobot-
ního setkání členů a příznivců MNO". Konsta-
tovala, že přes nižší účast mělo setkání 
úspěch. Takováto akce má svůj význam  
a bude v ní pokračováno. Společná rada 
rovněž projednala a zhodnotila nově vydané 
dvojčíslo Moravské obce a přijala doporučení 
pro následující vydání. Dále projednala 
opatření k oživení a zlepšení úrovně webo-
vých stránek MNO. Bylo schváleno téma příští 
besedy: Sčítání lidu v ČR v roce 2011 a mo-
ravská národnost. 
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TÉMATICKÉ BESEDY MNO 
 
Ř í j e n   2 0 0 8 
 
●  Beseda se nekonala. 
 
L i s t o p a d 
 
●  Beseda se nekonala. 
 
P r o s i n e c 
 
  Návrh plánu činnosti MNO na roky 
2009–2011 a připomínky k jednotlivým 
oblastem 
 
●  Přítomní byli seznámeni s posledním 
návrhem plánu činnosti MNO, přičemž byl dán 
prostor k připomínkám a návrhům nejen 
členům MNO, ale i nečlenům. Již tradičně 
zanícená, ale přátelská diskuse nad předlože-
nými materiály potvrdila kvalitu návrhu. 
Většina připomínek bude zapracována do ko-
nečné podoby plánu. Odmítnuty byly pouze 
některé návrhy směřující k politizaci, případ-
ně radikalizaci práce MNO, přicházející vět-
šinou od nečlenů obce a vyplývající z nez- 
nalosti stanov MNO. 
 

2 0 0 9 
 
L e d e n 
 
  Současná situace v moravském 
hnutí – směřování jednotlivých subjektů 
 
●  Hojně navštívená beseda přinesla 
mnoho zajímavých informací o současné 
situaci v nejznámějších promoravských  
organizacích a jejich plánovaných krocích. 
Aktuálnost a zasvěcenost zaručovalo,  
že jednotlivé subjekty představovali vždy její 
členové. Bouřlivá diskuse vypukla především 
při projednávání budoucích kroků politické 
strany Moravané, což vyplývalo z určité 
předvolební nervozity členů strany. Beseda 
poukázala na již dlouho známý fakt chybějící 
sjednocující moravské síly, která by dokázala 
Moravany vést svojí přirozenou autoritou  
a potenciálem.  
 
Ú n o r 
 
 Jen tak o Moravě 
 
●  V rámci besedy "Jen tak o Moravě" 
zazněly různé podněty k propagaci promorav-
ských akcí. Byla tu čtena zajímavá kores-
pondence s prezidentem České republiky V. 
Klausem a bylo zde možné sehnat i nové 
moravské nálepky. Potěšujícím faktorem naší 

schůzky bylo, že nás navštívil i jeden morav-
ský vlastenec až od Olešnice na Moravě.  
Na půdě MNO byly dále prezentovány plně 
použitelné poštovní známky země Moravské – 
Moravanů [viz str. 25]. Probírala se vhodnost 
argumentace pro získání dalších obyvatel 
Moravy pro moravské přesvědčení. Byla 
konstatována jejich sociální rozdílnost a nut-
nost zaměřit se na vrstvu lidí ve význam-
nějších postaveních a finančně silných. Účast-
níci se dále také dozvěděli, že jeden římsko-
katolický duchovní a propagátor Moravy  
a moravanství na Olomoucku se stal terčem 
velice brutálního slovního napadání. Toto 
vyhrožování se týká jeho promoravské 
činnosti, která je plně popsána v jím zas-
laném dopise, ve kterém se mimo jiné píše, 
že věc řeší Policie ČR. Dopis, který byl zaslán 
na adresu člena vedení MNO, byl pro jeho 
obsah předán jako důkaz na PČR OO Blansko 
a následně odeslán příslušnému vyšetřují-
címu. V policejním Úředním záznamu se mj. 
píše, že "výhružky mají být vedeny směrem  
k moravskému národnostnímu přesvědčení". 
  
B ř e z e n 
 
  Hraniční kameny mezi Moravou  
a Čechami 
 
●  Přednášejícím na této velmi fundo-
vané a poučné besedě byl moravský nestor 
obnovy hraničních kamenů pan Jaroslav 
Nesiba. Beseda byla doplněna množstvím 
materiálů včetně barevné fotodokumentace 
s více jak 75-ti obrázky. Již v rámci besedy, 
ale především po jejím oficiálním ukončení, 
probíhala velmi živá diskuse s mnoha dotazy. 
Na všechny dokázal přednášející zasvěceně 
odpovědět. Beseda byla účastníky hodnocena 
jako jedna z nejzajímavějších a nejlepších. 
 

 
 
Přednášející, pan Jaroslav Nesiba z Brna. 
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D u b e n 
 
  Argumenty a fakta pro získání 
váhajících Moravanů 
 
●  Beseda byla zaměřena především  
na seznámení přítomných s různými podoba-
mi diskuse a vhodnosti argumentů. Byl nastí-
něn princip metody "leadershipu" při výběru 
argumentace a uvedeny příklady pro její 
jednotlivé stupně. Účastníci se shodli  
na skutečnosti, že správná argumentace  
je velmi často nedostatkovým zbožím, pře-
devším na internetových fórech. Vhodné 
argumenty jsou často nahrazovány siláctvím 
až hrubostí, což spíše odrazuje než získává. 
Rovněž bylo diskutujícími upozorněno  
na častý jev "přesvědčování přesvědčených" 
a na nutnost zaměřit pozornost i do řad 
moravských podnikatelů. 

K v ě t e n 
 
  1. Sobotní setkání členů a přízniv-
ců MNO 
 
●   1. sobotní setkání MNO se uskutečnilo  
v salonku restaurace Horácká krčma v Brně-
Židenicích. Na tomto setkání, určeném pře-
devším pro Moravany ze vzdálenějších míst 
Moravy, vládla již tradiční přátelská a poho-
dová atmosféra. V besedě byl vzpomenut 
život a vláda markraběte a římského krále 
Jošta Moravského a jeho odkaz pro dnešek. 
Byly oceněny aktivity sdružení "Jošt Morav-
ský" při přípravě jezdecké sochy Jošta. 
Především sdružením organizovaná soutěž 
pro školní děti, které se o tomto významném 
moravském panovníkovi často dověděly 
poprvé. Účastníci besedy se mohli seznámit  
i s pracemi některých školáků. V další části 
byly představeny doposud zpracované mate-
riály z připravované studie "Budoucí správa  
a samospráva Moravy – možná řešení". Toto 
stále aktuální téma přineslo zajímavou 
diskusi, v níž se projevila mnohem větší 
znalost problematiky mezi diskutujícími, než 
bylo dříve běžné. Po jejím ukončení pokra-
čovala živá diskuse mezi přítomnými na růz-
ná témata až do večerních hodin. Přestože 
byla účast výrazně nižší než na čtvrtečních 
večerech, je možné debatu považovat za ús-
pěšnou a smysluplnou. MNO v této aktivitě 
bude i nadále pokračovat. 
 
  Kroky ke splnění plánu činnosti 
MNO na roky 2009–2011 
 
●  Tato spíše pracovní beseda byla 
zaměřena na hlubší seznámení členů s připra-
vovanými akcemi a opatřeními vyplývajícími  
z nového plánu činnosti MNO. Posloužila 
rovněž ke znovuobjasnění cílů a postupu MNO 
Společnou radou, která dohlíží na nepo-
litičnost obce. Z této skutečnosti vyplývají  
i některá opatření, případně odmítnutí akcí, 
jejichž podoba či cíle jsou již ryze politické  
a nepřísluší občanskému sdružení. 
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Z ČINNOSTI MNO  
A OSTATNÍCH MORAVSKÝCH ORGANIZACÍ 
 
Vzpomínky na setkání Moravanů a Slováků – Velká Javořina, 28. 7. 2008 
 
  Moravané a Slováci se na Velké Javořině setkávali již od r. 1845. Morava 
prožívala v té době poměrně velkou míru národnostní svobody. Germanizace 
bezprostředně nehrozila a ani čeští nacionalisté se o Moravu ještě příliš 
nezajímali. Většinu obyvatel Moravy tvořili Slované, kteří se považovali prostě  
za Moravany. Na Slovensku byla situace poněkud odlišná, neboť Slovensko bylo 
součástí Uher. To nejhorší mělo sice přijít teprve po Rakousko-Uherském vyrov-
nání (1867), ale již v této době byla patrná snaha o maďarizaci celých Uher.  
Po Rakousko-Uherském vyrovnání docházelo k perzekuci ze strany uherských 
orgánů, takže setkání byla mnohdy přesunuta na moravské území, například  
do Filipského údolí (Velká nad Veličkou) nebo Luhačovic. Dějiny setkávání jsou 
velmi bohaté a účastnili se jich i významní slovenští obrozenci. Moravsko-
slovenské výlety znamenaly utužování přátelství Moravanů a Slováků. V horách 
se cítili jako bratři a sestry jedné rodiny, oboustranně probouzeli národní po-
vědomí. Moravané jezdili z Uherského Brodu a Uherského Hradiště na vozech. 
Obyčejně si vozili s sebou vlastní kapelu a sud piva na ovlažení hrdel zpěváků. 
Setkání Moravanů a Slováků se na Javořině konala až do roku 1947 – tedy celé 
století (s přestávkami). Pokus o definitivní likvidaci Moravy se logicky dotkl  
i zdejších slavností. Noví mocipáni sice tradici setkávání nezrušili, ale snažili se jí 
dát jiný obsah i název a využít k vlastní propagandě. Pro příště se měly na Velké 
Javořině konávat již jen "Slavnosti bratrství Čechů a Slováků". Tato akce měla, 
jako i jiné v tehdejší době, ideologický nátěr. To ovšem neznamená, že pod touto 
slupkou nebyla zachována část zdravého jádra. 
   Jaké jsou slavnosti nyní? Podle mých zkušeností mohu říci, že se jedná  
o neformální a skutečně přátelské setkávání s kvalitním kulturním programem.3 
Slavnosti jsem navštívil naposled 27. července 2008.4 Bylo tam několik tisíc lidí  
a mezi nimi i jeden mladý vysokoškolský student, který si s sebou přivezl morav-
skou vlajku. Toho studenta znám osobně. O tom, jaké byly slavnosti v r. 2008, 
budou následující řádky. Na třech stožárech u pódia vlály tři vlajky: Slovenska, 
Československa (dnešní ČR) a Evropské unie. Čtvrtá byla moravská, kterou si 
dovezl onen student a držel ji v ruce. Na celých slavnostech se tak vyskytovaly, 
kromě minivlaječek, dohromady jen tyto čtyři velké vlajky. Moravská vlajka vlála 
především při oficiálním zahájení slavnosti. Byl o ni čilý zájem. Lidé přicházeli  
a ptali se. Mnoho z nich správně uhádlo moravskou vlajku, neboť se často z davu 
ozývalo konstatování: "moravská vlajka". Ostatní zájemce bych rozdělil do něko-
lika skupin: 
 
Nadšenci 
 
  Byli to lidé, kteří se ptali, zda-li je to opravdu moravská vlajka. Podle 
znaku si to domysleli. Jakmile se dozvěděli, že to je skutečně moravská vlajka, 
byli velice rádi. Mezi těmito nadšenci byli Moravané i Slováci. Moravané rádi 
viděli svoji vlajku a Slováci nám upřímně fandili. Jedna paní, Moravanka, byla tak 
nadšená, že měla chuť tu vlajku sama držet. Ptala se, kde se tyto vlajky dají 

                                                 
3  http://www.velkajavorina.com/ 
4  http://www.youtube.com/watch?v=f46jeeBqTD0 
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sehnat. Nakonec slíbila, že jestli dojedeme příští rok a budeme mít vlajky  
na prodej, tak si jednu koupí. Rovněž si přála, aby nás příště s moravskými 
vlajkami dojelo více – minimálně pět. Vzpomínám si na jednoho pána – Slováka, 
který se zajímal o vlajku. Jakmile dostal leták, nadšeně doporučoval jeho další 
šíření. Ten pán nám velmi fandil. Takových lidí tam bylo poměrně hodně. 
 
Zvědavci 
 
  Další skupinu tvořili spíše zvědavci. Když dostali odpověď, že je to vlajka 
Moravy, ptali se pak, kterého města, jakého kraje nebo okresu. Poměrně hodně 
lidí si myslelo, že je to vlajka nějakého města. Nenapadlo je, že Morava jako 
celek má svoji vlajku. Také v této skupině byli obyvatelé z Moravy a Slovenska.  
 
Tip na Slezsko 
 
  Někteří – a bylo jich hodně, si tipli, že to je slezská vlajka. Popletla je ta 
žlutá barva. Žlutá/zlatá je na slezském erbu a proto si ji dost lidí spojuje se 
Slezskem.  
 
  Atmosféra byla přátelská. Nevyskytly se žádné negativní reakce. Student 
"vlajkonoš" i já – jeho kamarád, jsme mluvili s mnoha lidmi. Někteří reagovali 
velmi kladně až nadšeně. Další neutrálně, zvědavě, nebo nevěděli o co jde. 
Případně je to nezajímalo. S negativními reakcemi jsme se nesetkali. Jenom 
s kladnými nebo neutrálními. Zvláštní zájem o vlajku měl fotoreportér agentury 
SITA (slovenská obdoba ČTK). Fotil ji několikrát, záleželo mu na tom, aby byl 
snímek co nejlepší. Z větší části jsme se pohybovali na slovenském území. 
Protože jsme byli přímo na hranici označené hraničními kameny, bylo možné stát 
jednou nohou na Slovensku a druhou na Moravě. Na Javořině si na své přijdou 
nejen milovníci folklóru, ale i lidé zaměření více turisticky. Občerstvit a od-
dechnout si lze v místní restauraci. Přestože bylo na slavnostech mnoho lidí  
a stánků, v restauraci se našlo vždy dostatek místa. Většina lidí totiž raději 
poseděla na zahrádce, kam si vzali zakoupené občerstvení s sebou. Na Slavnosti 
jezdívají speciální bezplatné autobusové linky z Uherského Brodu, Uherského 
Hradiště, Hluku a dalších obcí. Není na škodu vzít si s sebou eura, neboť slavnosti 
probíhají převážně na slovenském území. Někteří stánkaři přijímají i české 
koruny, ale například ve zmíněné restauraci lze platit pouze měnou platnou  
na Slovensku.  
 

Pavel R. 
MNO Uherský Brod 

 
● Článek z novin SME.sk je zde.5 Fotografie ze "Setkání" naleznete tady.6 Videozáznamy  
z oné akce jsou on-line dostupné zde.7 Projev prezidenta Slovenské republiky pak na tomto od-
kaze.8                                            
 

Redakce 

                                                 
5  http://www.sme.sk/c/3993534/velka-javorina-slovaci-a-cesi-si-dnes-pripomenuli-blizkost-oboch-narodov.html 
6   http://www.velkajavorina.com/2008/fotogalerie08.htm 
  http://www.uherskybrod.cz/bz/bz0808w.pdf 
7  http://www.ta3.com/sk/reportaze/92176_slavnosti-bratstva-slovakov-a-cechov 
 http://www.prezident.sk/?video-archiv&stranka=94 
8  http://www.prezident.sk/?prihovor-prezidenta-sr-ivana-gasparovica-na-slavnostiach-bratstva-cechov-a-slovakov-na-velkej-javorine-27-7-2008 
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Den Brna – naděje pro Moravu 
 

Dne 16. srpna 2008 jsem se vrátil s kamarády z výletu zpátky do Brna. Byl 
již podvečer. Brno bylo tou dobou oděno do slavnostního hávu. Každoročně se 
zde totiž slaví, okolo svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna), výročí  
nedobytí města Švédy (roku 1645). U Zelného trhu jsme zahlédli vycházet 
početnou skupinu dobově oděných zbrojnošů, vlajkonošů a žen z poloviny  
17. století, která směřovala na Petrov. Rozhodli jsme se vykročit z přihlížejícího 
shluku lidí a přidat se k nim. Jelikož jsem měl v batohu moravskou vlajku, kterou 
obvykle beru na různé akce a výpravy, vytáhl jsem ji ven a držel pak během 
cesty s kamarádem každý za jeden konec. Lidé z davu byli trochu zaskočeni – nic 
takového ještě neviděli a pozvolna se začali rojit za námi. Třetí kamarád udělal 
hned několik dokumentačních snímků.  

Na nádvoří u katedrály se odehrál slavnostní nástup císařských jednotek. 
Zdálo se mi, že se přihlížející věnují spíše nám a naší žluto-červené vlajce s orlicí, 
než strohé ceremonii. I když jsme stáli mlčky opodál a nebránili lidem ve výhledu 
(vlajku jsme drželi vysoko), občas bylo ze strany dobových aktérů slyšet hrubé 
nadávky, abychom odešli. Byli též skeptičtí uvěřit faktu, že je to tradiční vlajka 
Moravy. Obyčejní lidé se většinou ptali se zájmem, kdežto vojáci? Odpor a zloba. 
Je to paradox, poněvadž člověk, jehož koníčkem je historický šerm a události 
kolem roku 1645, by mohl alespoň znát a ctít symboly své vlasti. Kromě 
historických praporů Brna, které drželi arkebuzíři, byl zde i náš moravský –  
a právem! Avšak zcela mi zde chyběl prapor podobný tomu našemu, na němž  
by byla vyobrazena v moravské orlici Gemma Moraviae Thaumaturga Brunensis 
– čili obraz Černé Madony Svatotomské. 

Každý Brňan či věřící z širšího okolí zná jistě legendy o zázračné ikoně – 
Černé Madoně Svatotomské, která visí na hlavním oltáři baziliky na Starém Brně. 
Tuto prastarou ikonu dosud nevyjasněného stáří a původu získal Karel IV. 
pravděpodobně při své korunovaci v Římě roku 1355. V roce 1356 ji přinesl  
do Brna a daroval ji svému bratru, moravskému markraběti Janu Jindřichovi. Ten 
ji věnoval augustiniánům u kostela sv. Tomáše. Obraz milostné madony je buď 
byzantského původu z 12. století, nebo pochází až z 13. století a z Itálie. Avšak 
některé dohady sahají hlouběji před rok 1000 či více na východ. Je potěšující,  
že ikona Madony Svatotomské je nejstarším obrazem na území ČR. K ní se  
od nepaměti utíkaly zástupy Moravanů a poutníků z blízkých i vzdálených zemí, 
aby si u ní vyprosili uzdravení, ochranu či útěchu. Vypráví se, že když nadešel  
v úterý 15. srpna roku 1645 na Brno generální útok, zjevil se nad městem tento 
starobylý obraz, ba přímo Panna Maria, jež v oblacích rozprostřela svůj ochranný 
plášť. Dodnes vidíme tento výjev na mnoha brněnských vedutách. Avšak kdo si 
dnes vzpomene například na slavnou korunovaci ikony v roce 1736 nebo  
na velkolepá procesí s tímto Paládiem? Tehdy se totiž stal obraz záštitou nejen 
města Brna, ale i celé Moravy a moravského národa. Ve štítu nad obrazem Černé 
Madony byl nápis: "Svatou Boží Rodičku na královnu Moravy korunují stavové." 
Pokud zalistujeme v dobovém spisu "Conchylium Marianum" z roku 1736 [např.  
v MZK v Brně], nalezneme v něm tato slova: "Chotj Syonská Třikráte ku Koruně 
wolaná Korunu z Milosti Amána přigati hotowá … Neb Marya Swato-Tomská  
Od Ewangelické Swatého Lukásse Ruky Na Hoře Syon pro Národ Morawský 
wyobrazená Před 1700. Léty za Králownu Morawskau Zřízená Ku Korunowánj 
přihotowená. Na Den slawného na Nebe Wstaupenj Krysta Pána W Králowském 
Městě Brně v Welebných Pánů Páterů Augustinianůw ku Potěssenj Národu 
Morawskému za Králownu předstawená, Od … Frantisska Jozeffa Brandeiského | 
Faráře Břestského | Dne 10 Máge ráno w Roku 1736." 
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  Dne 30. května roku 1745 světil olomoucký biskup hrabě Troyer v marián-
ské kapli u sv. Tomáše, za přítomnosti četné šlechty, deset praporů pro tzv. 
zemské vojsko. Na praporech se uprostřed nalézala moravská orlice, jež měla  
na prsou obraz Panny Marie Svatotomské a pod ním slova: "Sub tuum praesi-
dium" [Pod tvou ochranou]. Po stranách pak byla písmena M. T. [Marie Terezie]. 
Když dnes např. vstoupíme do kostela sv. Jakuba, jistě nepřehlédneme pod 
kůrem na zdi barokní reliéf s moravskou zlato-červenou orlicí. Je obklopena 
oblaky a překříženými vlajkami města Brna. Nad ní se vznáší kopie obrazu 
Madony Svatotomské, umocněná září Nejsvětější Trojice.  
  Nebýt všelijakých útrap, dodnes 
bychom na Moravě patrně obdivovali i ji-
ný prastarý "svatolukášský" obraz nevý-
slovné hodnoty, slavnou královnu Polska 
– Černou Madonu Čenstochovskou, jejíž 
původ z Uherského Brodu od dominikánů 
nemusí být pouhá smyšlenka. Záznamy 
od jezuity Crugeria [Sacri pulveres, 1669] 
i jiných autorů, např. Jan Jiří Středovský 
[Rubinus Moraviae, 1712] či V. Letocha,  
o uherskobrodském původu obrazu, totiž 
pozoruhodně korespondují s polskými 
prameny. Broďané si dokonce nechali 
v baroku vymalovat do klášterního ambitu výjev přenesení Madony. Z té doby se 
v Brodě zachoval též soubor šestnácti obrazů, které zachycují legendu o ikoně  
a dokumentují i stavební vývoj brodského kláštera a města. Na šestém z nich se 
zachoval nápis: "Insuper Andreas Rex Hungarus ille Secundus ex Oriente redux 
ponit in Aede piam Virginis effigiem; sed proh dolor arma nefanda hanc rapuere 
Tibi Regia Broda procul." [Nad to Ondřej, král onen uherský druhý, z Východu se 
vrátiv, ukládá v kostele ctihodný obraz Panny Marie; avšak k největšímu žalu 
tvému, královský Brode, války zlověstné ti ho pryč vyrvaly.] Dodnes v klášterním 

chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Uher-
ském Brodě visí její nádherná kopie.  
  Vraťme se však zpátky do metro-
pole. Po skončení ceremonie u katedrály 
sv. Petra a Pavla jsme se vydali nazpátek 
na Zelný trh. Všude bylo plno lidí a noční 
oblohou se rozzářil velkolepý ohňostroj. 
Skoro to evokovalo moravskou samostat-
nost. Znovu jsme vztyčili moravskou zás-
tavu a já si v myšlenkách představoval 
tehdejší události obléhání města a hradu 
Špilberka. Studenti jezuitské koleje v čele 
se ctihodným P. Martinem Středou stateč-
ně bránili hradby v prostoru kostela sv. 
Tomáše a brněnský velitel L. Raduit de 
Souches nedopustil průlom. Hrstka obrán-
ců tak odolala švédské mnohatisícové 
přesile. Za to dostalo Brno privilegia a vý-
hody, včetně definitivního statutu hlav-
ního města Moravy. Brno a Morava má 
zkrátka mocnou přímluvkyni, na kterou se 
může každý s důvěrou obrátit i dnes. J. S. 
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Zajímavé setkání 
 
  V srpnu roku 2008 mne přes internet kontaktoval jeden mladý moravský 
vlastenec. Když jsem si pročítal jeho e-mail, bylo znát, že jeho čeština není 
dokonalá. Jaké ale bylo mé překvapení, když jsem vzápětí zjistil, že tento 
nadšenec je až z Ukrajiny! Po pár e-mailech a SMS zprávách jsme si dali v Brně 
sraz. Při tomto našem setkání bylo zajímavé poslouchat, jak jeho prapředci 
odněkud ze Slovácka se ještě za Rakouska vystěhovali na Ukrajinu, kde jejich 
potomci žijí dodnes v jedné české vesnici. Že rád poslouchá moravské lidové 
písničky, proč má moravská orlice i žlutočervené šachování atd. V naší asi 
dvouhodinové rozpravě byla řeč i o různých pochodech Moravanů, kterých by se 
rád zúčastnil. Avšak vzhledem k tomu, že žije a pracuje na Ukrajině, bude to 
nemožné. Když jsem si později to celé naše setkání promítal v hlavě, tak jsem 
došel k názoru, že je až neuvěřitelné, kde všude se dají najít moravští vlastenci, 
ba přímo "zapadlí vlastenci". Opravdu bych je hledal všude jinde, ale až  
na Ukrajině? 
 

Vladimír Novotný 
MNO Blansko 

 
Demonstrace politické strany Moravané v Praze 
 
●  V pátek 3. října 2008 uspořádala politická strana Moravané v Praze před Úřadem vlády ČR  
na Nábřeží Edvarda Beneše od 16.00 do 17.00 hodin demonstraci nazvanou "Stop etnocidě 
Moravanů v ČR", o které informovala i ČTK.9 Jednalo se o protest proti stále sílícímu porušování 
Ústavy ČR, zejména 3. článku Listiny základních práv a svobod. Do jihohanáckého kroje oděný 
hlavní organizátor akce Jiří Novotný předal zástupci vlády protestní dopis. Přečíst si ho můžete 
zde.10 Krátký videosestřih ČT24 "Bez komentáře" lze shlédnout na tomto odkaze.11 

 
Redakce 

 

                                                 
9  http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=255392 
10  http://jura.bloguje.cz/727208-dopis-vlade-cr.php 
11  http://www.ct24.cz/no-comment/30999-demostrace-strany-moravane/ 



15. číslo, 7. září 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! 

16/30 

 

III. Výroční pochod Moravanů v Brně 
 
  Přestože se již blíží IV. ročník Výročního pochodu Moravanů, naplánovaný 
na 12. září 2009, rád bych se ještě vrátil k průběhu toho loňského, který 
prozatím nedostal prostor v našem časopise. III. ročník Výročního pochodu 
Moravanů, konaného při příležitosti uplynutí 1186 let od první písemně docho-
vané zprávy o Moravanech, se uskutečnil v sobotu 4. října 2008 v Brně. Oficiální 
zahájení proběhlo v 10.00 hodin v Denisových sadech u ulice Biskupské  
za účasti více než osmdesáti nadšených Moravanů. Příjemným překvapením, 
kromě solidního zastoupení tisku, byla účast České televize, která natáčela nejen 
pochod, ale učinila i několik rozhovorů. Následně, za zvuku bubnu, se vlajkový 
průvod vydal tradiční trasou na Moravské náměstí se zastávkou před starou 
Zemskou sněmovnou, kde byla přečtena "Moravská deklarace". Poprvé naše další 
cesta vedla i přes náměstí Svobody. Tam, jako téměř po celé trase, byli účastníci 
pochodu hlasitě povzbuzováni přítomnými Brňany. Na Moravském náměstí,  
po vystoupení představitelů moravských organizací i některých dalších účastníků, 
byla akce ukončena. Průběh Výročního pochodu byl velmi podrobně prodiskuto-
ván Společnou radou MNO. Byl konstatován další kvalitativní posun v účasti, 
organizaci a spolupráci s dalšími moravskými organizacemi, především s politic-
kou stranou Moravané. Osvědčilo se vyvolávání stanovených hesel, které zabrá-
nilo některým nedůstojným projevům. Velký krok se podařil v propagaci.  
Na ČT24 bylo v odpoledních hodinách uvedeno několik různých zpravodajských 
vstupů. ČT1 zařadila informační vstup do svých hlavních večerních Událostí. 
Poměrně podrobně o pochodu informovaly i noviny, většinou ve svých regionál-
ních mutacích. Problémovou se ukázala disciplína účastníků. Přes velkou snahu 
pořadatelské služby část účastníků stále porušovala řady, nedodržovala odstupy 
a někteří dokonce občas vybíhali a vytvářeli jakési paralelní proudy. Tuto aktivitu 
obhajovali slovy: "…že jsou ve svobodné zemi a nebudou se podřizovat nějakým 
omezením úřadů!" Tito účastníci nechápou, že pochod ve stanoveném tvaru, 
s pevnými a dostatečnými rozestupy a po zvolené trase, není volen na základě 
nařízení úřadů. Je utvořen tak, aby zapůsobil na přihlížející. Nekoordinovaný houf 
kolemjdoucí neupoutá. Přestože byl pochod deklarován jako jednoznačně 
nepolitický, jeden z účastníků si přinesl transparent s textem kritizujícím období 
"Havlovy demokracie". Politické heslo, jakožto i provedení z krabicového kartonu, 
bylo zcela nevhodné a snižovalo úroveň akce.  
    Po zpracování všech poznatků, připomínek a návrhů stála Společná rada 
MNO před nutností jednoznačného rozhodnutí. Jestliže se má Výroční pochod stát 
opravdu masovou akcí, musí se posunout dál. Při příštím ročníku proto bude 
daleko striktněji dbáno na nepolitičnost a kulturnost celé akce – a to i za cenu,  
že může dojít k vyloučení některého účastníka. Pochod bude obohacen o závě-
rečný "happening" s kulturním programem, který nahradí projevy představitelů 
promoravských subjektů. Měla by se tak více naplnit základní myšlenka pochodu 
jako důstojné připomínky moravského výročí a nepřehlédnutelného důkazu naší 
existence a kultury. Toto pojetí pravděpodobně zklame některé dosavadní 
účastníky, kteří naopak požadují větší političnost pochodu, včetně jiné podoby 
hesel a transparentů. Jejich představy budou zcela jistě naplněny při dalších,  
již politických akcích, připravovaných stranou Moravané. Pro Společnou radu 
MNO je důležité, aby se na prospěšnosti změny podoby Výročního pochodu 
shodla i s představiteli ostatních promoravských organizací. 
 

Ing. Jaroslav Krábek 
Předseda MNO 
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●  Videosestřih z pochodu si můžete prohlédnout na YouTube.12 Česká televize po celý den 
vysílala krátké šoty z oné akce.13 Událost byla zařazena i do večerních zpráv.14 Článek o pochodu 
vyšel v Brněnském deníku,15 v Metropolisu16 a na serveru iDnes.17 
 

Redakce 
 
Setkání po pochodu 
 
  Toho dne, po Výročním pochodu, proběhlo od 12.00 hod. speciální Setkání 
moravských vlastenců a aktivistů v salonku restaurace U Jošta. Uspořádala ho 
Moravská národní obec. Zúčastnilo se ho cca dvacet lidí ze všech koutů Moravy. 
Probralo se zde množství otázek o naší vlasti. Od právě úspěšně ukončeného  
III. ročníku Výročního pochodu Moravanů, možných budoucích akcí až po další 
strategii moravského hnutí. Byly zde prezentovány a prodávány nové malé 
moravské vlaječky i velké orlice na moravské prapory. Poseděl s námi i Vladimír 
Kříž (člen MNO), žijící od roku 1985 ve Spojených státech amerických. Jménem 
Moravanů žijících v Kalifornii pozdravil přítomné a vyřídil jejich vzkaz, že nám 
velice fandí a drží palce jak MNO, tak i celému moravskému hnutí. Neformální 
setkání proběhlo v klidu a pohodě, bylo domluveno množství užitečných kontaktů 
a navázána spolupráce.  

 
Vladimír Novotný 

MNO Blansko 
 

 

                                                 
12  http://www.youtube.com/watch?v=idqvVMhM_eQ 
  http://www.youtube.com/watch?v=-46woJw5hNg 
  http://www.youtube.com/watch?v=D3TeLLdhWS4 
13  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/208411000101004-udalosti/obsah/132720/ 
14  http://www.ct24.cz/domaci/31042-pochod-moravanu-centrem-brna-probehl-v-klidu/ 
15  http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/pruvod-moravanu-sel-na-prahu20081004.html 
16  http://www.metropolislive.cz/detail/3828/198/ 
17  http://zpravy.idnes.cz/sedesat-moravanu-pochodovalo-v-poklidu-centrem-brna-f93-/brno.asp?c=A081004_093259_brno_taj 
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Pochod Moravanů ve Štramberku 
 
  Dne 8. listopadu 2008 se konal ve Štramberku II. Slavnostní vlajkový 
průvod Moravanek a Moravanů, který upořádalo občanské sdružení Ústav jazyka 
moravského.18 Pochod započal ve 12.00 hodin u vlakového nádraží Štramberk  
s počátečním proslovem Davida Cavra, člena ÚJM. Za skandování předem smlu-
vených hesel se vlajkonoši vydali ke štramberskému náměstí. Mezi zúčastněnými 
panovala veselá nálada a chuť sdělit svůj názor svým spoluobčanům. Během prů-
vodu jsme se setkali pouze se dvěma zápornými ohlasy. Prvním z nich byla jedna 
paní, která naprosto odmítala převzít leták od jednoho účastníka slovy:  
"Já nemám zájem!" Druhý byl cyklista, který volal na dohlížejícího policistu: 
"Pane strážníku, řekněte jim, že my nejsme ani Češi, ani Moraváci – my jsme 
Štramberáci!" Hold Moravanství je zde vlažné, vládne tu místní patriotismus. 
Avšak moravské žluto-červené vlajky vzbuzovaly převážně kladnou pozornost 
přihlížejících. Probouzely moravanství – a to je dobře. Zakončení pochodu se 
odehrálo na štramberském náměstí. Závěrečných proslovů se ujali zástupci 
zúčastněných organizací. Za Ústav jazyka moravského to byl Jan Kozohorský,  
za Moravskou národní obec Vladimír Novotný a za politickou stranu Moravané 
ing. Zdeněk Zbožínek.  

 
Bc. Jan Studeník 

MNO Brno 
 

I. Moravský jazykový sněm 
 
●  Po ukončení průvodu byl ve 14.00 hodin zahájen historicky I. Moravský jazykový sněm,  
na kterém se řešily otázky svébytného moravského spisovného jazyka. 1. část o účelnosti, 
potřebnosti a způsobu prosazování tohoto jazyka byla hektická a neorganizovaná diskuse. Hlavní 
roli hrály emoce a nadšení z případného přijetí jazyka za spisovný. 2. část sněmu se již zabývala 
přímo jeho gramatické podobě. Rozproudila se živá, avšak věcná debata. Ústav jazyka moravského 
předložil k užití spisovného moravského jazyka "Důvodovou argumentaci", na kterou zúčastnění 
delegáti reagovali svými připomínkami a dotazy. Tento dokument byl přijat kladně a nebyla 
vyloučena další práce s tímto materiálem. Na tvorbu spisovné moravštiny nečekaně reagovali 
některé noviny i televize. Lidové noviny (8. října 2008) otiskly dopis Davida Cavra: "Proč chceme 
ukotvit moravský jazyk";19 Brněnský deník (18. listopadu 2008) článek: "Moravané tvoří spisovnou 
moravštinu";20 Mladá fronta (26. prosince 2008): "Číšník tvoří spisovnou moravštinu";21 Televizní 
noviny na Nově (9. prosince 2008) reportáž22 a článek Novy "Moravané chcou svůj vlastní jazyk. 
Tož to bude čurina."23 

 
Redakce 

 
Stanovisko MNO k moravskému jazyku 
 
●  Moravská národní obec vítá snahu o přijetí pevné podoby a pravidel moravského jazyka. 
Pro jeho starobylé kořeny jej chápe především jako jazyk slavnostní a liturgický. Vzhledem  
ke skutečnosti, že moravský jazyk by se měl stát jedním z úhelných kamenů obnovy moravského 
národa, MNO považuje vysokou úroveň zpracování za prioritní. MNO varuje před zveřejňováním 
návrhů, které by nesnesly kritický rozbor odborné veřejnosti. 
 

Moravská národní obec 
Listopad 2008 

                                                 
18  http://ujm.szm.com/ 
19  http://www.lidovky.cz/proc-chceme-ukotvit-moravsky-jazyk-d6o-/ln_noviny.asp?c=A081008_000056_ln_noviny_sko&klic=227973&mes=081008_0 
20  http://www.denik.cz/z_domova/moravane_20081118.html 
21  http://zpravy.idnes.cz/cisnik-tvori-spisovnou-moravstinu-d6q-/brno.asp?c=A081226_234656_brno_dmk  
22  http://archiv.nova.cz/multimedia/televizni-noviny-9-12-2008.html  
23     http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/moravane-chcou-svuj-vlastni-jazyk-toz-to-bude-curina.html 
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II. Svíčkový pochod Moravanů Brnem 
 
●  V sobotu 28. února 2009 se v Brně uskutečnil II. ročník svíčkového pochodu Moravanů24  
u příležitosti 18. výročí národního obrození Moravanů, které se naplno projevilo v roce 1991  
při březnovém sčítání lidu v někdejším Československu. Pochod, který zorganizovala politická 
strana Moravané, byl výzvou k uchování moravského národního vědomí. Účastníci se sešli v 16.30 
hodin u ulice Biskupské a v 17.00 hodin vykročili přes Denisovy sady, Petrskou, Zelný trh, Orlí, 
Masarykovu, náměstí Svobody, Českou, Joštovu až na Moravské náměstí, kde v parku vystoupili 
s projevy zástupci promoravských organizací. 
 

Redakce 
 
Kabinet Havel – Úsvit v Čechách 
 
●  Jedná se o projekt Masarykovy univerzity, Divadla Husa na provázku a občanského 
sdružení DIALOG centrum, o. s., realizovaný pod patronací Václava Havla a záštitou rektora 
Masarykovy univerzity Petra Fialy. Kabinet Havel je cyklus diskusních setkání významných 
osobností kulturního, vědeckého a společenského života. Setkání se odehrávají mezi listopadem 
2008 a listopadem 2009 vždy jeden večer v měsíci v Divadle Husa na provázku v Brně. Cílem debat 
je kritická reflexe současné české společnosti u příležitosti dvacátého výročí listopadových událostí 
roku 1989. Hledáme také cestu k perspektivní budoucnosti České republiky. Kabinet Havel postup-
ně otevírá témata: česká zkušenost, české hodnoty, česká žena, český jazyk / česká média,  
česká podnikavost, česká krajina, české myšlenky, česká kultura / české umění, česká společnost, 
česká role a česká vize. Českou vizi by měli na konci listopadu 2009 zformulovat v Brně Václav 
Havel, Madeleine Albright a Jacques Rupnik. Kabinet Havel navazuje na tříletý projekt Divadla Husa 
na provázku Perverze v Čechách, který se zabývá otázkou krize české identity a "českým údělem" 
v rozmezí let 1968−1989. Hlavní část projektu tvoří tři inscenace: Miloš Forman, Jaroslav 
Papoušek, Ivan Passer – Lásky jedné plavovlásky – příběh ze 60. let (17/11/2007); Václav Havel – 
Cirkus Havel aneb My všichni jsme Láďa (7/11/2008); David Drábek – České moře (7/11/2009). 
Souborné uvedení Perverze v Čechách v rámci jednoho dne se uskuteční na dvacáté výročí 
Sametové revoluce 17/11/2009. S Kabinetem Havel se můžete setkat i na stránkách Lidových 
novin, týdeníku Respekt, divadelní revue RozRazil a měsíčníku Masarykovy univerzity MUNI.CZ.  
V Lidových novinách vychází každý měsíc v rubrice Horizont studentské reflexe brněnských debat. 
Přepisy debat otiskuje revue RozRazil. Na webových stránkách týdeníku Respekt se diskusní 
témata Kabinetu Havel rozšiřují o myšlenky a názory dalších osobností. O současné české 
společnosti a její budoucnosti můžete diskutovat v on-line rozhovorech na webu Respektu25 nebo 
na facebooku Kabinet Havel.26 

 
Podle webu http://www.usvitvcechach.cz/ 

Redakce 
 

Protestní shromáždění proti Úsvitu v Čechách 
 
●  "Zahajujeme cyklus protestních akcí proti jednostrannému a zkreslenému vnímání historie, 
kdy veškeré dění kolem tzv. 'sametové revoluce' je prezentováno jako české, při úplné ignoraci 
Moravy. Hlavním důvodem protestu je pořádání měsíčního diskusního cyklu ÚSVIT V ČECHÁCH27  
v divadle Husa na provázku, v moravské metropoli Brně. To, že je pořádána (údajně!) studenty 
Masarykovy university, svědčí o stále silnější čechizaci Moravy a vymazávání moravského 
povědomí. S 'Úsvitem v Čechách' totiž dochází zároveň k probuzení Moravy a Moravanů, což je 
trnem v oku vládnoucím kruhům v Praze, a všechny výhonky moravanství jsou od té doby 
důsledně zašlapávány do země." (Ing. Pavel Dohnal, politická strana Moravané) První protest začal 
v úterý dne 17. března 2009 v 19.00 hodin u vchodu divadla Husa na provázku, Zelný trh 9. Druhý 
protest se konal v pátek 17. dubna 2009 v 18.00 hodin tamtéž. Brněnský deník otiskl následující 
den článek "Moravané řekli tiché ne Úsvitu v Čechách".28 

Redakce 

                                                 
24  http://www.denik.cz/z_domova/moravane_pochod_brno20090228.html 
25  http://respekt.ihned.cz/rozhovory/ 
26  http://www.facebook.com/pages/Kabinet-Havel/90541421408?sid=d55c017b2a07e89068d11caa3d495ace&ref=search 
27  http://www.usvitvcechach.cz/ 
28  http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/duvodem-je-diskuze-usvit-v-cechach20090417.html 
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POSTŘEHY, ÚVAHY A ZAJÍMAVOSTI 
 
Jošt Moravský  
 
●  Město Brno hodlá rekonstruovat Moravské náměstí a při té příležitosti chce do 4. října 2010 
před Místodržitelským palácem osadit jezdeckou sochu moravského markraběte Jošta Lucembur-
ského (* 1351; † 1411), na jejíž návrh byla vypsána veřejná soutěž včetně sbírky.29 Na příští rok 
v říjnu totiž připadá šestisté výročí zvolení Jošta římským králem. Markrabě Jošt je posledním 
opravdu samostatným a svobodným vládcem Moravy. Výstava modelů a vizualizací z výtvarné 
soutěže na jezdeckou sochu pro Moravské náměstí se nachází v URBAN CENTRU v Brně na Staré 
radnici, Mečová ulice 5. Otevřeno: úterý až pátek od 10.00 do 18.00 hodin. V sobotu pak od 13.00 
do 16.00 hodin. VSTUP VOLNÝ! Výstava nabízí zajímavé srovnání přístupu jednotlivých autorů 
k zadání soutěže od historizujícího pojetí objektu až k abstrahujícím polohám. 
 

Redakce 
 
Fotbalové Koloseum ozdobí vlajky klubu, Brna i Moravy 
 
 Na místě zanedbaného fotbalového stadionu v Brně za Lužánkami, který je 
již delší dobu v havarijním stavu, má do budoucna vyrůst nový – důstojnější 
svatostánek brněnského fotbalu. Dle vypracovaného návrhu ozdobí průčelí 
fotbalového stadionu tři vlajky: vlajka klubu 1. FC Brno, vlajka města Brna  
a vlajka Moravy.30 Z kolosea se tak stane moravský zemský a národní stadion, 
na který budeme – my Moravané, jistě náležitě hrdi, a to bez rozdílu, ať už 
fandíme jakémukoli moravskému fotbalovému klubu. Další informace naleznete  
na těchto internetových stránkách.31  
 

Bc. Jan Studeník 
MNO Brno 

 

 
                                                 
29  http://www.jostmoravsky.cz/ 
30  http://zpravy.idnes.cz/fotbalove-koloseum-ozdobi-vlajky-klubu-brna-i-moravy-p0b-/brno.asp?c=A080812_185921_brno_atk 
31  http://zpravy.idnes.cz/stadion-za-luzankami-pripomina-koloseum-ffv-/brno.asp?c=A080623_155440_brno_taj 

  http://www.1fcbrno.cz/zaluzankami/ 
 http://www.1fcbrno.cz/web/budoucnost.php?sec=2 
  http://www.stadiony-brno.wgz.cz/ 
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TV NOVA zobrazila správné mapy Čech a Moravy  
 
●  Dne 29. srpna 2008 uveřejnil internetový server TV NOVA32 dopravní situaci v Čechách  
a na Moravě. Mapy kupodivu respektují historické hranice obou zemí, což se jen tak nevidí.  
 

Redakce 
 

 
Jihomoravští SNK Evropští demokraté bojují za Moravu 
 
●  Před krajskými volbami na podzim roku 2008 nabídli kandidáti strany SNK ED z Jihomor. 
kraje a jejich lídr, břeclavský starosta ing. Dymo Piškula, program zemského uspořádání v ČR.33  
V Brně uspořádali několik mítinků, na nichž nechyběli krojovaní, cimbálová muzika a ochutnávka 
vín. I když představitelé byli oblečeni do bílých triček s nápisem "I love Moravia", pražské vedení 
strany považuje moravský zemský program34 za pouhou iniciativu pana Piškuly a distancovalo se 
od něho.35 
 

Redakce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32  http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/dnes-a-o-vikendu-hrozi-kolaps-na-silnicich-kudy-nejezdete-mapy.html 
33  http://www.snked.cz/zemske_usporadani_pro_moravu.html 
34  http://www.snked.cz/clanky-606.html 
35  http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=523599 
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Otázky Václava Moravce – 9. října 2008  
 
● V předvolebním pořadu "Otázky Václava Moravce – speciál",36 jež se konal v Brně na vý-
stavišti, vystoupil z publika s důležitým dotazem i jeden moravský aktivista. Na otázku odpovídali: 
Milan Venclík (ODS), Kateřina Dubská (SZ), Vojtěch Adam (KSČM), Stanislav Juránek (KDU–ČSL)  
a Michal Hašek (ČSSD). Nalaďte si, prosím, záznam pořadu v úseku – 1 hodina a 1 minuta.  
 

Redakce 
 
Pořad ČT24, Historie.cs – Češi a Moravané  
 
●  V sobotu dne 29. listopadu 2008 uvedla ČT24  v nočních hodinách další díl pořadu z cyklu 
Historie.cs s názvem "Češi a Moravané – jsme jedno tělo, jedna duše, jedno tělo, dvě duše nebo 
dvě těla a dvě duše?" Pořad ČT24 Historie.cs je publicistický cyklus o významných okamžicích 
československých a českých moderních dějin po roce 1918. Pořad vyrábí Redakce aktuální 
publicistiky zpravodajství ČT. Vedoucím projektu je zkušený dramaturg Čestmír Franěk, který při-
pravuje pořad ve spolupráci s A. V. Polednem. Moderátorem a hlavním scenáristou Historie.cs  
je novinář a publicista Vladimír Kučera. Režie se ujali Václav Křístek a Vítězslav Romanov. POPIS 
DÍLU: "Už po staletí mají Moravané pocit, že jsou zatlačováni do pozadí představiteli prago-
centrismu. Jaká je vůbec historie Moravy? A to ne pouze ona prastará, ale i historie moderního 
moravského uvědomování se, dějiny významného kulturního ovlivnění celé republiky, a to jak, bě-
hem 1. republiky, tak i v okamžicích mírných uvolnění v časech totality. Jak se vyvíjela historie 
vztahů českých a moravských zemí během posledních desetiletí?"37 Zkrácený textový přepis pořadu 
naleznete na tomto odkaze.38 Pořad je možné stáhnout zde,39 avšak musíme Vás upozornit,  
že MNO nijak neručí za obsah odkazované stránky. 
 

Redakce 
   
Moravané mají odlišnou DNA od Čechů  
 
● Genetické výzkumy dokazují, že Moravané mají měřitelně odlišnou DNA od Čechů. Zají-
mavé články naleznete na těchto odkazech.40 
 

Redakce 
 
Pavouk Eresus Moravicus  
 
  Biologická válka proti Čechům se nám nějak zvrtla. Z našich supertajných 
laboratoří došlo k nechtěnému úniku a pozvolnému rozšiřování naší tajné zbraně 
– ERESUS MORAVICUS [Stepník moravský],41 bohužel však po Moravě. 
 

Vladimír Novotný 
MNO Blansko 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/208452801380012-otazky-vaclava-moravce/ 
37  http://www.ceskatelevize.cz/program/10160476106-29.11.2008-23:04-24-historie-cs.html 
38  http://www.ct24.cz/textove-prepisy/38264-moravane-a-cesi/  
39  http://www.uloz.to/996227/historie.cs-cesi-a-moravane-192-64-20081127-2124-ct2.avi 
40  http://www.lidovky.cz/cesi-a-moravane-jsou-jini-vedci-to-vedi-dhf-/ln_veda.asp?c=A090528_102038_ln_veda_bat 
  http://www.lidovky.cz/evropa-je-mala-i-geneticky-09j-/ln_noviny.asp?c=A081223_000082_ln_noviny_sko&klic=229208&mes=081223_0 
 http://www.lidovky.cz/geny-pivni-geny-vinne-0tl-/ln_noviny.asp?c=A090528_000111_ln_noviny_sko&klic=231757&mes=090528_0 
 http://www.lidovky.cz/cesi-a-moravane-maji-odlisnou-dna-d41-/ln_noviny.asp?c=A090528_000007_ln_noviny_sko&klic=231744&mes=09 

  http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/2061-cesi-a-moravane-maji-odlisnou-dna/ 
41  http://www.novinky.cz/koktejl/158073-na-jizni-morave-objevili-novy-druh-jedovateho-pavouka.html 
 http://www.rozhlas.cz/planetarium/priroda/_zprava/548627 
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Jsou Moravané menšinou?  
 
●  "Jedna z prvních cest novopečeného ministra pro národnostní menšiny mířila do Brna. Ani 
hojná účast reprezentantů mediální scény však nevypátrala, zda se Michael Kocáb v pracovně pri-
mátora Romana Onderky zajímal o faktické příklady útisku Moravanů coby zneuznané národnostní 
menšiny." (ŠALINA 2/2009)42 
 

Redakce 
 
Moravská poštovní známka, prezentovaná na únorovém setkání MNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakce 
 
Odtrhnou Moravu od Čech?  
 
● Dne 1. března 2009 vyšel v internetovém časopise Délský potápěč [Delian diver] zajímavý 
článek s názvem: "Odtrhnou Moravu od Čech?" Přečíst si ho můžete zde.43 
 

Redakce 
 
Ožije ještě moravská orlice? 
 
●  Ve dvanáctém čísle časopisu EKONOM [26. března 2009] byla otištěna na straně 42 
poutavá studie s názvem "Ožije ještě moravská orlice?" Po mnoha letech se v celorepublikovém 
mediu objevil objektivní článek o pohledu Moravanů na křivdu, která se už 90 let děje Moravské 
zemi a Moravanům ze strany politiků pražských centralistických parlamentních stran, bez ohledu  
na to, zda pocházejí z Čech nebo z Moravy. Díky patří redaktorům týdeníku Josefu Pravcovi  
a Jiřímu Pšeničkovi. Článek je on-line dostupný zde.44 
 

Redakce 
 
Ptali jste se na vztah Moravy a Česka  
 
● V pátek 27. března 2009 od 12.00 hodin odpovídal na internetovém serveru časopisu 
EKONOM na dotazy občanů historik doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. Diskuse se týkala problematiky 
vývoje vztahu Moravy a Česka, nerovnoprávného postavení Moravy a současných moravských 
autonomistických tendencí. Otázky a odpovědi jsou dostupné zde.45 
 

Redakce 

                                                 
42  http://www.e-salina.cz/c/02-2009/jsou-moravane-mensinou.htm  
43  http://deliandiver.org/2009/03/odtrhnou-moravu-od-cech.html 
44  http://ekonom.ihned.cz/c1-36461850-ozije-jeste-moravska-orlice 
45  http://ekonom.ihned.cz/c4-10084850-36424670-40W000_d-ptejte-se-na-vztah-moravy-a-ceska
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MORAVSKÁ HISTORIE 
 
Morava má svůj první "korunovační klenot" 
 

 Podle Lidových novin46 a videosestřihu Tn.cz47 
 

  Jedná se o stříbrný ceremoniální 
meč, který může být pro Moravu stejným 
symbolem, jakým jsou pro Čechy koruno-
vační klenoty. Desítky let ležel, jako  
součást soukromé sbírky, nepovšimnut  
v Čechách, až náhoda pomohla památká-
řům objevit předmět, který ze svého 
držitele dělal správce moravské země. 
Morava tak našla první ztracenou insignii 
své samostatnosti. Ředitel brněnského 
pracoviště Národního památkového ústa-
vu Petr Kroupa k objevu prohlásil: "Pokud 
je něco historicky doloženou insignií Mo-
ravy, pak tento meč. Byť to není meč 
moravských markrabat." Tento meč udělil 
císař Leopold I. někdy po roce 1667 jako 
symbol správy Moravy Františku Karlu 
hraběti Libštejnskému z Kolovrat. Učinil 
tak při příležitosti jmenování hraběte 
moravským zemským hejtmanem. Meč je 
ze železa a ze stříbra, je bohatě zdobený 
a částečně zlacený. Z jedné strany meče 
je moravská orlice, na druhé pak císařský 
orel. Když hrabě v roce 1700 zemřel, meč 
již zřejmě jeho nástupce nedostal. Dnes 
je součástí zámeckých sbírek v Rychnově 
nad Kněžnou, které náleží rodině Kolo-
vratů. Do konce října jej však zájemci 
mohou spatřit na zámku ve Valticích, kam 

           byl zapůjčen. 
Výstřižek z Lidových novin (25. 5. 2009, s. 5)          
 
    Otázka insignií Moravy jako samostatné země zůstává otevřená desítky 
let. Po vládnoucích markrabatech totiž žádné odznaky svrchovanosti nezůstaly  
a není jistota, zda a v jaké podobě existovaly. To, co mají na vyobrazeních 
markrabata na hlavě, se podobá čapce. Někdy bývá nazývána markrabským 
baretem. Tvořila ho kombinace kovové části, pravděpodobně ze zlata či jiného 
drahého kovu, s látkou s bohatou výzdobou. Osud baretu je neznámý. 
 

Ing. Jaroslav Krábek 
Předseda MNO 

                                                 
46  http://www.lidovky.cz/morava-ma-svoji-korunu-je-to-mec-dn2-/ln_noviny.asp?c=A090525_000021_ln_noviny_sko&klic=231691&mes=090525_0 
  http://www.lidovky.cz/moravsky-mec-neni-na-prodej-dff-/ln_noviny.asp?c=A090804_000018_ln_noviny_sko&klic=232746&mes=090804_0 
47  http://tn.nova.cz/zpravy/doporucujeme/vzacny-mec-vystavuji-ve-valticich.html 
 http://www.youtube.com/watch?v=XY_RsVI06eU 
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INVESTICE  
A NOVÁ VÝSTAVBA  
V MORAVSKÝCH MĚSTECH 
 
Projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu, ICRC Brno – podruhé 
 
   V Moravské obci číslo 8, v únoru 2007, jsme podrobně informovali  
o projektu ICRC Brno a o historii boje za jeho uskutečnění. Dnes, po více než 
dvou letech, je vhodná doba shrnout, co se od počátku roku 2007 událo a kam 
se tento významný projekt posunul. Rozhodně se nedá říci, že by byl postup 
přímočarý a rychlý. Jak je již tradicí téměř u každého velkého mimopražského 
projektu, všemocná pražská lobbistická "mafie" činí vše pro torpédování vzniku 
čehokoliv významného mimo Prahu, s cílem udržet si vliv na toky peněz. Přesto 
se zdá, že projekt spěje k úspěšnému završení, i když je nutno konstatovat,  
že "k vítězství je ještě daleko". 
 
● 14. února 2007 Na základě požadavku ministerstva zdravotnictví se původní projekt  
     musí přepracovat: "Náplň centra zůstává nezměněná, ale bude více  
     začleněno do provozu nemocnice. Zvětšit by se měla kapacita ope- 
     račních sálů a JIPek. Naopak se nebude budovat oddělení nukleární  
     medicíny. To bude zajišťovat Masarykův onkologický ústav." Nemoc- 
     nice připravila nové výběrové řízení na projektanta stavby.  
 
●  15. února 2007  Začaly přípravné práce pro výstavbu centra. Archeologové začali  
     mapovat okolí bývalého kostela svaté Anny. Poblíž zdi u Anenské  
     ulice se podařilo zachytit pozůstatky osídlení ze 14. století. Jednalo  
     se o pozdně středověkou nebo renesanční stavbu a také základová  
     zdiva několika domů předměstské zástavby. Ty pocházejí zřejmě  
     ze 16. až 18. století. 
 
●  21. února 2007  Na pozvání výkonného ředitele ICRC Tomáše Káry a mezinárodního 
      administrátora ICRC Nishe Patela si prohlédli brněnská vědecká  
     pracoviště američtí otorinolaryngologové, profesoři Scott Strome,  
     Jeffrey Wolf a Rodney Taylor.  
 
●  11. dubna 2007  Včera se na konala v Brně již druhá konference o přípravě i budouc- 
     nosti ICRC s těmito závěry: "Dosud bylo vytvořeno sedmnáct  
     projektů. Získali jsme tři patenty ve Spojených státech, o další tři  
     patenty jsme požádali a čtyři ještě připravujeme. Ještě letos vznik- 
     ne nadace, později i vědecká instituce, která bude centrum řídit.  
     Ze svých zdrojů bude podporovat vzdělávací programy a zároveň 
      usilovat o získávání grantů a dotací vypisovaných ministerstvem 
      školství i EU." Příští rok chce vedení výzkumného centra požádat 
      o první dva granty z fondů EU. Jeden na stavbu laboratoří Kardio- 
     vaskulárního animálního výzkumného centra v prostorách Veterinár- 
     ní a farmaceutické univerzity, druhý by měl pokrýt náklady na pří- 
     pravu ICRC. Další postup byl navržen takto: 
 
     ● 2007 vznik Nadačního fondu ICRC  

● Září 2007 architektonická studie 
● 2007/2008 konečný projekt  
● Jaro 2008 výběrové řízení na dodavatele stavby a technologií  
● 2009 dokončení  
 

●  20. dubna 2007  Jihomoravští radní schválili patnáctimilionovou dotaci pro ICRC.  
     V příštích dvou letech kraj uvolní dalších 35 milionů korun. 
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●  9. října 2007   MUDr. Tomáš Kára, vedoucí projektu ICRC Brno, zaslal otevřený  
     dopis ministrovi zdravotnictví Tomáši Julínkovi, jako reakce na infor- 
     mace uvedené na tiskové konferenci dne 4. října 2007. Ministr 
      Julínek zde opakovaně označil původní projekt ICRC Brno za "velmi  
     nestandardně až amatérsky připravený" a informoval o vzniku  
     Řídícího týmu ministerstva zdravotnictví pro projekt ICRC Brno. Tato  
     mediální přestřelka byla vítaným soustem pro novináře, průběh 
      přípravy ICRC však zásadně neovlivnila. 
 
●  17. října 2007   V Brně proběhlo jednání primátora města Romana Onderky a prof.  
     E. Wiebena, ředitele Mayo Genomics Research Centre, na kterém 
      oba podpořili projekt ICRC. Považují ho za "modelový celosvětový 
      projekt těsné a úspěšné spolupráce předních akademických institucí  
     a průmyslových firem v oblasti špičkového výzkumu".  
 
●   23. října 2007  Proběhlo jednání mezi vedoucím projektu ICRC doktorem Károu  
     a ministrem zdravotnictví Julínkem. Na tomto jednání se stanoviska  
     obou sblížila. MUDr. Kára byl pověřen prezentací upravené koncep- 
     ce projektu, která proběhne v listopadu v Rochesteru, v sídle Mayo  
     Clinic. Nosnými obory budoucího centra budou kardiologie, kardio- 
     chirurgie, vnitřní lékařství, akutní medicína a neurologické vědy.  
     Nově přibyla onkologie, ve spolupráci s Masarykovým onkologickým 
      ústavem. 
 
●  14. prosince 2007  O postupu příprav projektu ICRC informovala ředitelka svatoanen- 
     ské nemocnice V. Danihelková po svém návratu z americké Mayo  
     kliniky a vedoucí projektu ICRC doktor Kára. "Projekt se poněkud  
     odlišuje od své původní verze. Pacienti se budou moci po areálu  
     pohybovat suchou nohou. ICRC tak nebude stát samostatně,  
     ale stane se součástí celé nemocnice. První etapa výstavby kliniky 
      má začít už v polovině roku 2008. V roce 2011 by mělo být ICRC  
     dokončeno. Kromě kardiovaskulární medicíny, která byla součástí  
     první verze kliniky, vznikne i oddělení vnitřního lékařství, neuro- 
     vědy, onkologie a biotechnologie. Budova ICRC v areálu u sv. Anny 
      má mít dvě podzemní a pět nadzemních podlaží. V suterénu budou  
     laboratoře, v prvním podzemním podlaží třeba krevní banka  
     a centrální sterilizace. Přízemí zabere urgentní a intenzivní medi- 
     cína. V dalších patrech má být osm operačních sálů i Jednotka 
      intenzivní péče pro chirurgické obory a vědecko-výzkumné pracoviš- 
     tě. V nejvyšším patře bude heliport a technické zázemí. Nemocnice 
      již zřídila Odbor výzkumu a vývoje, který má k dispozici dvě klinické 
      laboratoře. Do Brna by se tak v nejbližší době měli vrátit i někteří  
     špičkoví odborníci. Dosud neměli v nemocnici potřebné podmínky  
     pro svou práci, takže pracovali v Rochesteru, sídle Mayo Clinic."  
 
●  14. února 2008  Ze společné návštěvy na Mayo Clinic se vrátili prof. R. Vyzula, 
      ředitel Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) a MUDr. T. Kára,  
     vedoucí projektu ICRC. Cílem návštěvy bylo umožnit vstup MOÚ  
     do projektu ICRC. Spolupráci s Mayo Clinic v oblasti onkologie bude  
     koordinovat Mezinárodní poradní sbor ICRC pro výzkum a vzdělá- 
     vání v onkologii, který bude tvořen předními odborníky z ČR a Mayo  
     Clinic. 
 
●  6. října 2008   Na základní kámen budoucího Mezinárodního centra klinického výz- 
     kumu (ICRC) v Brně slavnostně poklepali premiér Mirek Topolánek,  
     ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, velvyslanec Spojených států 
      amerických v Praze Richard W. Graber a také Virend K. Somers, 
     představitel americké prestižní kliniky Mayo, která se podílí na pří- 
     pravě centra a bude se podílet na výzkumu. Podle ředitele nemoc- 
     nice Petra Košky je předpokládaná cena stavby a technologického  
     vybavení 2,8 miliardy korun, z toho 70 procent připadne na státní  
     rozpočet. Zbytek financuje z vlastních zdrojů fakultní nemocnice. 
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     Padesáti miliony přispěl Jihomoravský kraj. V současné době již pro- 
     bíhá práce na nové architektonické studii.  
     První etapu výstavby vlastního ICRC (do roku 2010) budou tvořit  
     provozy: 

 
● Klinika kardiologie  
● Klinika neurologie  
● Výzkumný a vzdělávací komplex  

 
     Následná etapa (léta 2010 až 2013) zajistí vybudování integro- 
     vaného celku tvořeného pracovišti: 
  

● Anesteziologicko-resuscitační kliniky  
● Centrálního komplexu pooperačních jednotek intenzivní péče  
● Centrálního příjmu  
● Centrálních operačních sálů  
● Heliportu  
● Krevní banky  
● Centrální knihovny  
● Centrální posluchárny a dalšího zázemí pro vzdělávací programy  
 

●  16. února 2009  Je vypsána veřejná zakázka na provedení stavebních prací a dodáv- 
     ku pevně vestavěné zdravotní technologie ICRC v Brně. Součástí  
     předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zpracování realizační  
     projektové dokumentace. 
 
●  3. dubna 2009  Krajští radní doporučili zastupitelstvu Jihomoravského kraje schvá- 
     lení dotace ve výší 10 milionů korun na budování ICRC v Brně. Je to  
     poslední z 50 milionové částky, kterou kraj přislíbil na roky 2006  
     až 2009. Dotace má sloužit na práce související s přeložkou a úpra- 
     vou parovodu a úpravu měření ve výměníkových stanicích. 
 
●  20. května 2009  V Brně se uskutečnila konference, na které se poprvé setkali  
     zástupci brněnského ICRC a představitelé českých i zahraničních  
     firem. Jednali o možnostech a podmínkách spolupráce s vědci  
     z ICRC a vyzvali ke spolupráci i brněnské vysoké školy a odborné 
      vědecké instituce. 
 
●  9. června 2009  V rozhovoru pro časopis Respekt popsal situaci v přípravě ICRC jeho  
     ředitel MUDr. T. Kára: "V oblasti technické postoupil projekt Mezi- 
     národního centra klinického výzkumu ze stádia příprav do stádia 
      vlastní realizace. V současné době se dokončuje výběrové řízení  
     na dodavatele stavby a vlastní výstavba by měla být zahájena  
     na přelomu léta a podzimu tohoto roku. Celé centrum by mělo být  
     dokončeno a otevřeno na jaře roku 2011." 
 

Ing. Jaroslav Krábek 
Předseda MNO 
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Podoba ICRC podle upraveného projektu 

 
 
 
 


