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Úvodní slovo předsedy MNO
Vážení čtenáři, 16. číslo časopisu Moravská obec navazuje svojí podobou
a obsahem na úspěšné minulé číslo. Přes naši velkou snahu se nám stále nedaří
výrazněji zkrátit jeho periodicitu. Tato skutečnost ovlivnila i obsah časopisu.
Množství významných moravských akcí a událostí bylo za šest měsíců tak velké,
že informace o nich vytlačily články z dalších rubrik, ať již "Z historie" či "Nová
výstavba" do dalšího čísla. S tímto stavem nejsme spokojeni a Společná rada
MNO přijala, snad již dostatečná, organizační opatření k dosažení požadovaného
stavu. Tím je pět čísel Moravské obce za rok. Jde o naplnění hlavního poslání
e-časopisu Moravská obec. Umožnit všem našim členům a příznivcům, kteří se
nemohou zúčastňovat besed, setkání a ostatních přímých aktivit, být alespoň
"obrazem a písmem" s námi. V uplynulém období, od vydání 15. čísla Moravské
obce, byl dokončen a distribuován i tištěný Sborník MNO č. 5. Tento Sborník byl
poslední ve staré grafické úpravě. Číslo 6. připravíme již v nové podobě, kterou
znáte právě z Moravské obce. Díky našim mladým členům se začalo intenzivně
pracovat i na nových webových stránkách, které jsou připravovány na vlastní
adrese.1 Daří se nám i v jiných oblastech. Velmi úspěšný byl IV. ročník Výročního
pochodu Moravanů, o kterém je více uvnitř tohoto čísla. Za úspěšné můžeme
považovat i mnohé další akce, u kterých byla MNO pořadatelem, spolupořadatelem nebo je alespoň podpořila účastí. O tom, že jdeme správnou cestou,
nás přesvědčuje neustálý růst počtu našich členů a příznivců. I toto je jedním
z důvodů, proč MNO v současnosti prochází výraznou změnou organizační struktury. Jejím cílem je zefektivnit činnost celé obce a zapojit do řízení a realizace
našich aktivit co nejširší okruh členů MNO. Konečnou podobu organizační struktury brzy zveřejníme. Daří se i na poli spolupráce s jinými organizacemi a nově
i s nezávislými, občanskými iniciativami. Je pravdou, že proti naší filozofii
a metodice boje za Moravu a Moravany mají výhrady někteří dlouholetí příslušníci
moravského hnutí, kteří upřednostňují radikální postoje a ostrý slovník. Mohu
však všechny čtenáře Moravské obce ubezpečit, že MNO vždy postupovala
a bude postupovat v souladu s literou a duchem našich stanov a za jediné objektivní kritérium pro naši práci považujeme úspěšnost našich aktivit a jejich přínos
pro moravské obrození.
Ing. Jaroslav Krábek
Předseda MNO
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Z JEDNÁNÍ SPOLEČNÉ RADY MNO
Červen

2009

Září

●
Společná rada projednala postup přípravy Sborníku MNO č. 5 a přijala k jeho
realizaci další úkoly. Dále zahájila přípravu
IV. ročníku Výročního pochodu Moravanů.
Byly schváleny návrhy na úpravy a rozšíření
programu celé akce, včetně opatření k zamezení jeho politizace, která odrazuje od účasti
běžné občany. Byly projednány i kroky, které
na přípravě pochodu uskutečnilo místní sdružení Moravského národního kongresu BrnoMedlánky. Pochod je na úřadech nahlášen
na sobotu 12. září 2009. Společná rada MNO
projednala pozvánku politické strany Moravané na koordinační schůzku, plánovanou
na 23. června 2009 a delegovala na ní tři své
členy. SR MNO schválila téma příští besedy:
Dnešní Morava a Cyril a Metoděj.

●
Toto mimořádné jednání se uskutečnilo dva dny před Výročním pochodem a bylo
především věnováno kontrole jeho přípravy.
Bylo konstatováno splnění všech úkolů při
přípravě pochodu. Společná rada projednala
dosavadní reakce na deklarovanou nestranickost Výročního pochodu. Dodatečně schválila
znění "Prohlášení SR MNO", vydaného jako
nutnou reakci na sílící tlak některých "radikálních" Moravanů. Společná rada MNO rovněž
projednala a schválila přijetí nových členů
a obsahovou náplň Multimediální sekce. Dále
schválila téma příští besedy: Jak chápat
"Deklaraci Moravanů" a budoucnost Výročních
pochodů Moravanů.

Červenec

●
Společná rada MNO projednala průběh IV. ročníku Výročního pochodu Moravanů. Kladně byla hodnocena organizace, účast
více jak sto čtyřiceti lidí i spolupráce s místním sdružením Moravského národního kongresu Brno-Medlánky. Nedostatkem byla mizivá přítomnost médií, způsobená "konkurencí" demonstrace skupiny pravicových radikálů u věznice v Brně-Bohunicích. Ta je bohužel pro média atraktivnější. Přesto SR přijala
několik doporučení pro zlepšení situace
v příštím roce. Diskutováno bylo celkové vyznění pochodu. Jako odvážný, ale správný
krok se potvrdila změna orientace pochodu
od politických hesel k moravské kultuře
a tradicím. To sice přineslo až nečekaně
silnou, negativní reakci některých "skalních"
Moravanů, takže pochod přišel o cca patnáct
účastníků. To však bylo více než nahrazeno
ostatními členy a příznivci moravského hnutí.
Především byla cítit velmi pozitivní reakce
nejširší moravské veřejnosti. Moravské hnutí
získalo touto akcí mnoho nových příznivců.
SR dále projednala a schválila přijetí nových
členů. Projednala a schválila spolupořadatelství na "Slavnosti sv. Rostislava", konané
v sobotu 24. října 2009 v obcích Modrá
a Velehrad. SR schválila téma příští besedy:
Morava a Evropská unie.

●
Společná rada MNO schválila konečnou podobu Moravské obce č. 15. Projednala
současnou podobu Deklarace Moravanů MNO,
ke které se na některých diskusních fórech
objevily připomínky. Konstatovala, že základní myšlenky Deklarace jsou stále správné
a aktuální. Protože však vznikla v polovině
devadesátých let, je vhodná doba k její nové
redakci. Zpracováním nové redakce Deklarace byla pověřena Programová sekce MNO.
SR projednala přípravy IV. ročníku Výročního
pochodu Moravanů, schválila dosavadní postup a přijala k jeho realizaci další úkoly.
Společná rada MNO vzala na vědomí výsledky
koordinační schůzky se stranou Moravané.
Srpen
●
Společná rada schválila konečnou podobu Sborníku č. 5 a projednala dosavadní
průběh přípravy IV. ročníku Výročního pochodu Moravanů. Bylo konstatováno plnění
všech zadaných úkolů a schváleno celkové
zabezpečení akce. Vzhledem k trvajícím potížím se zapůjčováním megafonu se SR rozhodla o jeho koupi. Předseda Programové
sekce MNO navrhl, aby již na nadcházejícím
Výročním pochodu byla čtena Deklarace
Moravanů MNO s představenými drobnými
úpravami, přičemž návrh zásadnějších úprav
bude hotov až v lednu 2010. Společná rada
MNO návrh i úpravy Deklarace schválila.

Říjen
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Listopad
●
SR MNO projednala a schválila statut
Multimediální sekce a zprávu jejího předsedy
k přípravě nových webových stránek MNO
na vlastní doméně http://www.moravska-narodni-obec.eu/
Společná rada projednala a schválila nově
vznikající Místní sdružení na severní Moravě.
Byl projednán dopis Moravské národní rady
a vzat na vědomí. SR rovněž projednala
předaný návrh Moravské ústavy ing. Pavlem
Dohnalem. SR vzala na vědomí informace
o průběhu "Slavnosti sv. Rostislava" a navrhla podporu této akce i v příštím roce.
SR schválila téma příští besedy: Čeho jsme
dosáhli letos a jak postupovat v budoucnu.
Tato beseda bude zaměřena na vyhodnocení
"Programu MNO na roky 2009 až 2011"
za rok 2009 a na výhled na další dva roky.

Místo pravidelných srazů MNO.
Horácká krčma, Na Lukách 7, Brno-Židenice.

Prosinec
●
SR projednala a schválila rozdělovník
běžných výtisků Sborníku č. 5. Dále projednala návrh některých členů MNO, zavést
pravidelné roční příspěvky ve výši 50,- Kč.
Tento návrh schválila a pověřila jednatele
MNO zahájit výběr příspěvků od ledna 2009.
Společná rada vzala na vědomí informace
předsedy Multimediální sekce k přípravě
nových webových stránek MNO a o novém
čísle Moravské obce. Společná rada rovněž
vzala na vědomí zprávu jednatele MNO
o stavu hospodaření obce. Předseda Propagační sekce představil návrh nové podoby
letáku o Moravské národní obci, včetně návrhu na vlastní slogan MNO. Na závěr SR
projednala a schválila přijetí nových členů.

2010
Leden
●
SR projednala a schválila přistoupení
MNO k občanské iniciativě "Za vyvěšování
moravské zemské vlajky" a přijala úkoly
k jejímu naplnění. Koordinací pověřila předsedu Propagační sekce MNO. SR projednala
a schválila novou podobu letáku o MNO,
včetně sloganu "Za Moravu!", které zvítězilo
mezi členy a příznivci MNO. SR projednala
a schválila grafické podoby loga MNO, předložené předsedou Multimediální sekce a přijala
doporučení k uvolnění užití zpracované podoby moravského znaku. Společná rada vzala
na vědomí návrh na dokončení změny organizační struktury MNO zahájené ustavením
odborných sekcí, předložený předsedou Programové sekce a schválila zásady v návrhu
obsažené. SR dále projednala a schválila
přijetí nových členů.
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TÉMATICKÉ BESEDY MNO
Červen

2009

Sčítání lidu v ČR v roce 2011
a moravská národnost
●
V úvodu diskuse byly prezentovány
již připravené a použité materiály Moravské
národní obce ke sčítání lidu ve formě letáku
a dvou videí.2 Následovalo vystoupení předsedy Propagační sekce, který obecenstvo
seznámil s dalšími připravovanými kroky.
Následná diskuse přinesla mnoho zajímavých
nápadů a připomínek, jak nejlépe propagovat
Moravu, aby se veřejnost při sčítání lidu ČR
přihlásila k moravské národnosti.
Červenec
Dnešní Morava a Cyril a Metoděj
●
Vzhledem k velkému zájmu o podrobnosti a novinky v přípravách blížícího se IV.
ročníku Výročního pochodu Moravanů byla
beseda přeložena na srpen.
Srpen
Dnešní Morava a Cyril a Metoděj
●
V prvé části byli účastníci seznámeni
s historií cyrilometodějské tradice a s jejím
přínosem pro dnešek. Byl vzpomenut i vznik
svatováclavské tradice a politické důvody
jejího exportu z Čech na Moravu. Následovala
bouřlivá diskuse o způsobech a významu
využívání různých tradic a symbolů pro moravské hnutí.

Příprava Výročního pochodu MNO.
Říjen
Jak chápat "Deklaraci Moravanů"
a budoucnost Výročních pochodů MNO
●
V prvé části byly diskutovány jednotlivé části "Deklarace Moravanů". Připomínky
i nové pohledy vzešlé z diskuse budou sloužit
Programové sekci při přípravě nové redakce
Deklarace. Druhá část byla zahájena prezentací cca 45 minut trvajícího videodokumentu
MNO o IV. ročníku Výročního pochodu Moravanů. Tento dokument si mohli účastníci
na místě zakoupit. Následně proběhla dlouhá
a živá diskuse k uplynulému ročníku pochodu.
Všichni diskutující se shodli na správnosti
zvolené podoby pochodu. Oceněn byl i nově
zařazený happening na závěr akce. Často
byla připomínána i velmi pozitivní reakce nejširší moravské veřejnosti.

Září
Příprava Výročního pochodu MNO
●
Celý čas byl věnován přípravám a zabezpečení IV. ročníku Výročního pochodu
Moravanů konanému o dva dny později.

Sledování videozáznamu Výročního pochodu.

2

http://www.youtube.com/watch?v=NOye6cIXfn4
http://www.youtube.com/watch?v=eZ6rEEs5n7o
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Prosinec

Čeho jsme dosáhli letos a jak postupovat v budoucnu

●
V říjnu uskutečnila Moravská národní
obec, na přání mladých lidí z občanského
sdružení Dělnická mládež, přednášku o Moravě.3 Společná rada MNO je toho názoru,
že každý člověk má právo na pravdivé informace, i když je členem organizace s jejichž
postoji a názory nesouhlasíme.

●
Beseda byla zahájena elektronickou
prezentací fotek z vlajkové akce ve Štramberku, doplněna komentářem přímých účastníků. V hlavní části besedy předseda MNO
podrobně zhodnotil dosavadní činnost Moravské národní obce v roce 2009 dle přijatého
programu na roky 2009 až 2011 a nastínil
i hlavní úkoly, které MNO čekají v budoucích
letech. V následné diskusi se účastníci shodli,
že přijatý program MNO je správný. V současnosti je prvořadé v lidech posilovat moravské národní vědomí a rozvíjet svébytnost
moravské
společnosti.
Panovala
shoda,
že napřed je nutné dosáhnout moravského
obrození a k tomu je vhodnější nestranická
cesta. Teprve po vzniku silné, skutečně
moravské voličské základny mohou přijít
i volební úspěchy. Živá a zajímavá diskuse se
také rozproudila nad postavením Facebooku
v moravském hnutí a jeho nezanedbatelném
podílu v propagaci moravských myšlenek.
V závěru besedy byla představena myšlenka
vlastního sloganu MNO. Pomocí brainstormingu všech přítomných bylo shromážděno cca
15 návrhů, které byly individuálně obodovány. Ze tří, s nejvíce hlasy, vybere Společná
rada MNO vítězný.

Listopad
Morava a Evropská unie
●
Beseda byla zaměřena především
na možné budoucí postavení Moravy v Evropě, včetně nástinu možných způsobů dosažení tohoto postavení. Byly předloženy příklady jiných historických zemí a "zemských"
národů a jejich současné působení v EU.
Velmi zajímavé a bouřlivě komentované bylo
srovnání reálných zkušeností Skotů při obnově parlamentu s některými názory a činy
moravských aktivistů, často zveřejňovanými
v internetových diskusích či jinak.

3

http://www.delnickamladez.cz/report-12_10_09
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2010
Leden
MNO a občanské iniciativy
●
V prvé části besedy byli účastníci
seznámeni s probíhající organizační přestavbou MNO a s její budoucí podobou. Cílem
transformace MNO je více posílit akceschopnost celého občanského sdružení a umožnit
zapojení a spolupráci všech členů, příznivců
i představitelů občanských iniciativ. Následovalo představení občanské iniciativy z Facebooku "Za vyvěšování moravské zemské
vlajky", jejíž iniciátor byl osobně přítomen
a sám informoval o její historii a činnosti.
MNO s touto iniciativou úzce spolupracuje,
včetně oslovování vybraných moravských
radnic. V následné diskusi byl rozebírán vztah
MNO k ostatním moravským sdružením
a občanským iniciativám, jejichž počet
v poslední době nebývale vzrostl. Vedení
MNO konstatovalo, že bude podporovat ty
aktivity, které budou smysluplné a dobře
připravené. MNO je otevřená k případným
jednáním s jakýmkoliv subjektem, který
napomůže ke koordinaci aktivit a společnému
dosažení cíle.

Kolem půlnoci - už jen mladí.

Lednová beseda MNO.
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Z ČINNOSTI MNO
A OSTATNÍCH MORAVSKÝCH ORGANIZACÍ
Pochod za Lužánky
"Tam, kde kdysi byl stadion, je pustá pláň. Chceme zpátky za Lužánky!"

Dne 3. května 2009 se uskutečnil další pochod brněnských fotbalových
fanoušků "Za Lužánky", který zorganizovalo občanské sdružení Zbrojováci. 4
Pochodu se zúčastnilo i několik lidí s moravskými vlajkami, kteří se angažují
v moravském hnutí, ať už ve straně Moravané nebo v Moravské národní obci.
Jako Brňáci a moravští vlastenci jsme přišli společně podpořit Zbrojováky
i ostatní obyvatele města Brna, kteří jsou nespokojeni s havarijním stavem
fotbalového stadionu v Brně-Lužánkách, nečinností vedení města a neustálým
oddalováním výstavby nového stadionu. Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle
Moravské obce, architekti mají v plánu na průčelí nového fotbalového svatostánku instalovat mj. i velkou moravskou vlajku, čímž dovedou statut "kolosea"
k dokonalosti. Na akci Zbrojováků mne upozornil ing. Zdeněk Zbožínek, místopředseda strany Moravané a velký fanda 1. FC Brno, který vyzval členy strany
a příznivce k podpoře pochodu. Rozhodl jsem se, že podpořím jak Moravany,
tak i Zbrojováky. Odebral jsem se proto nejdřív na sekretariát strany na Solniční
ulici, abych si vypůjčil moravskou vlajku s vyšívanou orlicí. Dostavil se i pan ing.
Mojmír Kovář, příznivec strany a mluvčí Fóra angažovaných křesťanů ČR/SR.5
Zdeněk nám poděkoval za podporu, neboť kromě nás už nikdo jiný na Solniční
nepřišel. "Zdá se, že Moravané v Brně vymřeli", řekl ing. Zbožínek. Vzali jsme
tedy moravské vlajky a společně se odebrali na místo srazu.
Účastníci pochodu se sešli ve 14.00 hodin na začátku Masarykovy ulice
u Hlavního nádraží. Abych řekl pravdu, na první dojem jsem se necítil mezi touto
sortou lidí nejlépe. I pan Kovář, sedmdesátiletý pán. Všímal jsem si některých
drsně vzhlížejících, vystříhaných a potetovaných fanoušků a měl pocit, že sem
jaksi nepatřím. Zkrátka, chuligáni nejsou má "krevní skupina", případné rvačky
nejsou mým koníčkem. V jednu chvíli se mi zdálo, že mě pozorují. Dostal jsem
i strach. S bušícím srdcem jsem polkl, vyroloval moravskou vlajku a pevně sevřel
tyč. V tom jsem zaslechl dívčí hlas volající mne přezdívkou. Otočil jsem se
a ihned poznal usměvavou kamarádku z Moravské národní obce, která stála
v hloučku mladých přátel od Zbrojováků. Atmosféra se uvolnila a oči tvrdého
jádra fandů mne přestaly propichovat. Objevil se i Mgr. Robert Keprt, který
nechybí snad na žádné promoravské akci. Byli jsme tedy nakonec čtyři
s moravskými vlajkami. Pochod prošel za zpěvu fotbalových chorálů centrem
Brna přes náměstí Svobody, kde dokonce na několik okamžiků zastavil šalinu.
Jako rodilého Brňáka mne však v jednu chvíli zklamal předzpěvovatel,
který do megafonu zpíval známou píseň od Jiřího Rafaje − Brněnské borec:
"Ja su ten brněnské synek, klapu si přes Zelné rynek…", slovy "Já jsu ten
brněnskej synek, šlapu si přes Zelnej rynek…" a všichni to tak po něm zpívali.
Jakoby neznali originální text, kde koncovka "ééé" naprosto trčí. Je vidět, vlastně
slyšet, že brněnská mluva se stále více přizpůsobuje tzv. obecné češtině −
pražskému nářečí, známé to koncovce EJ. Dovolím si malé zamyšlení.
4
5

http://www.zbrojovaci.cz/
Fórum angažovaných křesťanů tvoří angažovaní křesťanští laici, kteří již 15 let monitorují
hodnotové aspekty politiky.
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Naléhavá potřeba vzniku domácí Moravské televize je stále aktuálnější.
Nedivme se, české televize centrálně řízené z Prahy, vysílají pořady a seriály
výhradně ve středočeské mluvě, která každodenně masíruje naši krásnou
spisovnou řeč. Postavení Moravy v České republice je zkrátka ubohé, ale tak je
to vlastně se vším; koneckonců i s tím novým stadionem − Moravským zemským
stadionem.
Pozitivně na mne zapůsobilo chování mladých fanoušků v dresech, kteří při
procházení Lužáneckým parkem projevili zájem o moravskou vlajku, se kterou se
dokonce i vyfotili. V jednu chvíli ji i nesli. Pochod byl zakončen proslovy pánů
Romana Prose a Karla Jarůška, představitelů 1. FC Brno. Příjemně nás
překvapilo, že jsme byli předsedou Zbrojováků vybídnuti, abychom vystoupili
s moravskými vlajkami na "pódium" za řečníky jako čestná stráž. DĚKUJEME!
Obraz neměl chybu. Dvě moravské žluto-červené vlajky na vyvýšeném místě
v lese bílo-červeno-modrých zástav brněnského fotbalového klubu. Negativně
však působila neúčast zástupců města Brna, se kterými měla být následně
uskutečněna diskuse. Pochod naprosto ignorovali.
Na celou akci dohlížela početná skupina policistů, neboť v té době
ve městě probíhala i ohlášená demonstrace romských organizací.6 Údajně mělo
být některými "pravicovými" fanoušky napadeno jejich protestní shromáždění,
ale ničeho jsem si nevšiml. Zdržoval jsem se v přední části průvodu. Po pochodu
nám ing. Kovář sdělil, že prý přátelsky a v křesťanském duchu hovořil s králem
Romů, držíce přitom moravskou vlajku. Král mu údajně přislíbil, že všichni
Romové budou volit stranu Moravané. Předal nám též dva papíry romského
prohlášení. Fotografie z pochodu si můžete prohlédnout zde,7 videozáznamy pak
tady.8
Bc. Jan Studeník
MNO Brno

6

http://zpravy.idnes.cz/zbrojovaci-vyrazili-na-pochod-brnem-jejich-cilem-jsou-luzanky-pbg-/brno.asp?c=A090503_143726_brno_dmk

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/zbrojovaci-pochodovali-za-stadion-stretu-s-romy-za.html
7
8

http://www.zbrojovaci.cz/galerie/thumbnails.php?album=49
http://www.youtube.com/watch?v=9vV6k9csehU
http://www.youtube.com/watch?v=d_BttVRcVUU
http://www.youtube.com/watch?v=UAPqWmbwtUw
http://www.youtube.com/watch?v=g7qhzJ7LxOk
http://www.youtube.com/watch?v=iVid9lHOXjA
http://www.youtube.com/watch?v=5JdUs6hJGag
http://www.youtube.com/watch?v=MZfcZaHyJ1g
http://www.youtube.com/watch?v=0ZUtmyB7-zE
http://www.youtube.com/watch?v=0OFVPcx-evY
http://www.youtube.com/watch?v=U-iUCwMyd8U
http://www.youtube.com/watch?v=CMTk-RB0fj0
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5. Brněnská muzejní noc − 16. května 2009
●
Že jsou Moravané tvůrčím národem se bylo možné přesvědčit při 5. Brněnské muzejní noci,
kdy Husovu ulici spontánně zaplnili všelijaké roztodivné stavby a obrazce z dlažebních kostek.9
Objevil se i nápis "Morava Moravanům!".
Redakce

Putování Moravou
Dne 30. května 2009 se sjeli účastníci vlastivědného pochodu MNO "Putování
Moravou" do Blanska. Počasí nám však absolutně (a poprvé) nepřálo. Na obloze byl
velký šedý koberec, lilo a pršelo. Na srazu bylo proto po vzájemné dohodě domluveno, že díky nepříznivému počasí nastoupí předem avizovaný náhradní plán B.
Nakonec však i ten nebyl proveden, protože v Brně nestihl vlak jeden nový moravský
vlastenec, a to až z Frýdku-Místku. Po úspěšném shledání jsme za vydatného deště
odešli do nedalekého blanenského zámku, kde jsme si prohlédli jeho zajímavou
expozici. I přes špatné počasí nás neopustil smysl pro humor a jedna účastnice
z Brna se stala terčem legrácek pro svoji neodolatelnou chuť na cukrovou vatu, která
se prodávala na historickém jarmarku vedle zámku. Po prohlídce zámku a jarmarku
jsme se přesunuli na oběd do nedaleké bývalé knížecí sýpky. Zde jsme se za občasné
kanonády děl, které k zámku dopravili zbrojnoši z Nového hradu, v klidu posilnili.
Toto malé neformální setkání moravských vlastenců a aktivistů nabralo vpravdě
přátelskou a pohodovou atmosféru. Našeho "pochodu" se zúčastnili 3 lidé z Blanska,
3 ze Žďáru nad Sázavou a 2 z Blučiny. Poté se počet rozrostl o další dva lidi. Největším překvapením naší akce byl příjezd vlastence až z Frýdku-Místku, který,
jak sám říkal, vstával ve 3 hodiny ráno. Dalším byl mladý vla stenec ze Svitav, který
studuje v Praze. Všem účastníkům byl také rozdán menší velkomoravský speciální
dáreček. No a co napsat závěrem? Asi to, že i tentokrát Moravská národní obec
prokázala svou organizační akceschopnost. Je pravda, že nás nebylo mnoho. Běžně
na pochod MNO "Putování Moravou" chodí tak 40 lidí. Počasí prostě mnoho lidí
odradilo, ale jak řekl jeden účastník: "V Blansku se setkali jen opravdu skalní
Moravané." Na rozdíl od minulého roku nám nebyla na webových stránkách města
Blanska zveřejněna pozvánka na pochod. Asi proto, že je v pozvánce napsáno:
"Putování je výzvou k přihlášení se k moravské národnosti při sčítání lidu v roce
2011." Tento dovětek je tam totiž prvně. Při prvním ročníku roku 2004 nám
pozvánku otiskli dokonce v místním Blanenském zpravodaji, avšak bez termínu.
Vladimír Novotný, MNO Blansko
9

http://zpravy.idnes.cz/brnenskou-muzejni-noc-navsitvilo-asi-155-tisic-lidi-fsy-/brno.asp?c=A090516_164349_brno_dmk
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Moravský den v Břeclavi − 27. června 2009
Rád bych čtenáře tohoto časopisu informoval o Moravském dni v Břeclavi,
protože se ho asi nikdo z aktivních Moravanů nezúčastnil. Byl jsem se tam
podívat, avšak neabsolvoval jsem celý program. Například jsem nebyl přítomen
u slavnostního uvedení knihy Moravských letopisů,10 které vydalo město Břeclav.
Moravský den probíhal v podstatě tak, jak bylo uvedeno v programu. Vlastně
probíhaly společně dvě akce: Oslava 170. výročí příjezdu 1. vlaku do Břeclavi
a Moravský den. Ohledně železničních oslav byla nejzajímavější výstava historických lokomotiv a vagónů na nádraží. Nedaleko něho byla přístupná i kaplička,
postavená v novogotickém slohu. Moravský den probíhal asi 1,5 km daleko
od nádraží u břeclavského zámku. V této lokalitě probíhal celý den historický
jarmark a historicko-kulturní program, jehož hlavní část začala až po 14. hodině.
V jednom ze stánků, které tu mělo Městské informační centrum, se nabízela
knížka Moravských letopisů za zaváděcí cenu 150,- Kč. Byly tu i jiné zajímavé
věcičky, třeba tričko s nápisem "I love Moravia" (Mám rád Moravu).
Odpolední program začal ve 14. hodin u Památníku Moravy. Je to pomník
na nábřeží Dyje v centru města. Napřed chvilku hrála cimbálová muzika a potom
následoval historický průvod k zámku. V procesí nechyběla ani postava Jošta
Moravského na koni, jenž pronesl k Moravanům pozdrav. Nechyběly zde ani salvy
na počest Moravy. Už když hrála cimbálovka, přišli se ukázat i Moravští rytíři.
Stoupli si hned vedle muzikantů, aby je bylo dobře vidět. Myslím si, že nepatřili
k oficiálnímu programu, jen se prostě došli ukázat. Markrabí Jošt je uvítal
a dokonce pozval na tribunu. Tito rytíři se zařadili do přední části historického
průvodu hned za moravské vlajkonoše. Dále následovali vojáci a ženy v dobových kostýmech, včetně slezských vlajkonošů. Za nimi šli stovky lidí a všichni
směřovali k zámku.
Jedinou výhradu mám k prezentované moravské hymně. Po příchodu
k zámku měla cimbálová muzika zahrát údajnou "moravskou hymnu". Starosta
to ohlásil a řekl, že bychom při moravské hymně měli stát. Někteří ze sedících
výzvu uposlechli, jiní ji ignorovali. Přece si nebudou stoupat, když si zrovna sedli!
Jako moravská hymna se hrála píseň "Moravo, Moravo". Tehdy jsem si uvědomil,
že tento Hankův výtvor stále ještě někteří považují za moravskou hymnu. Ale asi
to chce čas. Vzpomínám si, že na 2. Výročním pochodu Moravanů (2007) se také
zpívala. Celkově to byla vydařená akce. Všude ve městě vlály moravské vlajky
(prapory), i když s červeno-stříbrnou orlicí. Měl jsem dobrý pocit, že městská
policie je na "moravské straně". Už proto, že pořadatelem akce bylo město a ne,
jak tomu bylo loni v Olomouci! Tento ročník byl věnovaný třicetileté válce, takže
je i celkem pochopitelné, že se tam "naše" bikolóry ještě neobjevily. Myslím,
že i takovéto akce pozitivně přispívají k rozvoji Moravanství.11
Pavel R.
MNO Uherský Brod

10

11

http://www.pknihy.cz/knihy/003402/Lubomira-E-Havlik-Moravske-letopisy.html
Kniha obsahuje dotisk, převzatý z webových stránek MNO, týkající se novodobé moravské
historie od roku 1990. Je potěšující, že práce MNO "Morava posledních desetiletí v datech"
byla vybrána a vložena do této pozoruhodné knihy, kterou napsal historik L. E. Havlík.
http://www.youtube.com/watch?v=ibTfcqK6vkI
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Velehrad a Náklo − z cyrilometodějských poutí
Sedím a pokouším se utřídit v hlavě vzpomínky a dojmy z neděle
5. července 2009. Při vystoupení na Velehradě z autobusu MHD z Uherského
Hradiště na mě dýchlo při pohledu na rekonstruované budovy místního archeoskanzenu nostalgické kouzlo starých časů Velkomoravské říše. Přede mnou
ve vzdálenosti jednoho dvou kilometrů byl vlastní Velehrad − bazilika a poutní
místo. Za ním v dáli rámovaly obraz vrcholky Chřibů s hradem Buchlov. Za zpěvu
chorálu "Dědictví otců, zachovej nám, Pane", oslavující příchod věrozvěstů
na Moravu, jsme se blížili kolem stánků s pivem, tuctovým pouťovým zbožím
a občerstvením − stánků vyloženě křesťanského či charitativního zaměření.
Zde již byla vysoká koncentrace poutníků usměrňována pořadateli s bílo-žlutými
bikolórami Vatikánu. Stálo nás dost úsilí rozptýlit se s vlajkami tak, aby byly
víceméně všude. Aby se naše veřejnoprávní médium nemohlo v přímém přenosu
záběrům na moravské prapory vyhnout.
Zcela rozdílná situace byla toho dne na vršku Náklo nad obcí Ratíškovice
u Hodonína.12 Přijeli jsme z Velehradu jedním autem čtyři lidé se dvěma
moravskými vlajkami. Na kopec jsme se dostali polní cestou a zastavili u množství již parkujících vozidel. Před námi byl vysoký dřevěný liliový kříž, který
připomínal spíše obelisk než kříž. Vedle něj jsme spatřili sochu sedícího prvního
vládce Moravy, knížete Sáma. Pestrým lidovým krojům zde dominovaly vojensky
strohé (tím nemyslím strohé v duchu současných uniforem, ale těch z 18. a 19.
století) řádové pláště Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana.
Při pohledu na naše prapory jsme byli vyzváni k zaujetí čestného místa po jejich
stranách. Vlastní pouť začala proslovem ratíškovického faráře vysvětlením
významu svatých Cyrila a Metoděje, popisem jejich osobností, rozdílů mezi nimi
i jejich životopisů. Poté následoval kulturní program. S výjimkou dětského sboru
z Mariánských Lázní zde vystupovaly především mužské a ženské sbory z okolí.
Někdy i společně. Píseň "Moravo, Moravo" dramaturgie nezvládla. Místo avizovaných dvou slok jsme slyšeli dvakrát tu první, ale při skladbě "Jsem Moravan"
jsem vskutku zjihl. Moravské povědomí tu
bylo silnější než na celém Velehradě. Proč
právě Náklo? Snad se jednou najdou
v této republice finanční prostředky
na důkladný archeologický průzkum
Nákla, který by objasnil legendy a indicie
o zdejším významném velkomoravském
středisku. Byla to krásně strávená neděle.
Příště bych rád navštívil svatého Klimenta
ve Chřibech − další místo s pěknou cyrilometodějskou tradicí a velkomoravskou
legendou. Na takových místech je znát,
že Morava žije a žít bude.
Vrch Náklo.

Ing. Antonín Růžička
MNO Krumvíř

●
Na titulní stránku Slováckého deníku se podařilo redaktoru Pavlu Bohunovi k reportáži
z velehradské pouti, umístit foto kardinála Tomka s moravskými vlajkami. 13
Redakce
12
13

http://www.naklo.unas.cz/
http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/pout-velehrad-mse-svata-kardinal-20090705.html
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Velká Javořina − Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, 26. července 2009
●
Každým rokem se na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat − Velké Javořině, setkávají bratři
Moravané a Slováci. Zde si už od poloviny 19. století navzájem slibují přátelství a věrnost. I když
bylo později totalitním režimem setkávání přejmenováno na "Slavnosti bratrství Čechů a Slováků",
ještě začátkem 90. let minulého století hořely na vrcholu tři vatry (slovenská, moravská a česká).
V posledních letech hoří už pouze dvě − slovenská a česká. Moravu se podařilo ponížit, Moravany
zamlčet. Chceme však připomenout oběma bratrským národům, že Moravané nevymřeli. Tak jako
minulý rok se i letos Slavností zúčastnili aktivisté s moravskými vlajkami, tentokrát již v hojnějším
počtu. Škoda jen, že členové strany Moravané nevyužili bezplatnou autobusovou dopravu a šli
na vrchol pěšky. Zmeškali tak slavnostní zahájení u památníku, kde moravská vlajka neměla
chybět. Slavnosti bratrství Čechů a Slováků dlouhodobě představují na moravsko-slovenské hranici
masivní čechizační akci. Např. regionální TV Slovácko se dokonce neštítí v reportážích užívat slovní
obrat "v Uherském Hradišti v Čechách". Jak hluboko klesli moravští krojovaní, jenž poklonkují
pražskému režimu a z plných plic pějí své češství.
Redakce

Za střídavě oblačného počasí jsme z Hrabiny vystoupali krásnou přírodou
na 8 km vzdálený vrchol Bílých Karpat. Trasa jak dělaná pro rodinné výlety.
Z Velké Javořiny byl krásný rozhled na moravskou zemi i na druhou stranu
na Slovensko. Byla to druhá akce na moravsko-slovenské hranici, při které jsme
mohli vyjádřit svou přítomností, že stále existujeme. A že setkávání na Velké
Javořině není jen záležitostí Čechů a Slováků, ale také − a především,
nás Moravanů. Celkem se nás na akci sešlo deset aktivistů, z toho šest s moravskými vlajkami. Byli tam členové Moravské národní obce, strany Moravané i naši
příznivci. Navázali jsme nové kontakty a mluvili s mnoha lidmi. Hlavně ze slovenské strany, kteří se o nás zajímali: "To je moravská zástava, Česi je dusia".
Dle jejich vyjádření nám v naší snaze o emancipaci upřímně fandí. Poskytli jsme
rozhovor Slovenské tiskové agentuře SITA. Rozdali jsme všech 300 ks letáků.
Přišel mezi nás i přítomný místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach. Ochotně se
s námi nechal vyfotit a dokonce si připnul na košili darovanou placku s moravskou orlicí. Pod vrcholem byla široká možnost občerstvení, stánky s tureckým
medem, různými uměleckými a upomínkovými předměty. Byla tu i možnost
projet se na koni − atrakce pro děti. Ohlasy lidí na naši přítomnost byly vesměs
příznivé.
Ing. Zdeněk Zbožínek
PSM Brno
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IV. ročník Výročního pochodů Moravanů a Moravské poledne s kulturním
programem
V sobotu 12. září 2009 se v Brně uskutečnil již IV. ročník Výročního
pochodu Moravanů, konaného při příležitosti uplynutí 1187 let od první písemně
dochované zprávy o Moravanech. Přestože trasa z Denisových sadů na Moravské
náměstí byla tradiční, pochod se od loňského v mnohém lišil. Účast více než
140 lidí, včetně Moravských rytířů, dvacítky krojovaných zpěváků, bubeníků
v historických uniformách a les moravských vlajek a symbolů působili impozantně. Průběh pochodu je dobře znám z mnoha záběrů a krátkých šotů přístupných
na internetu. Velmi kvalitní je i 45 minut trvající záznam na DVD, který již mnozí
získali přímo na besedách MNO.
Proto jen několik postřehů. Nezapomenutelný byl především sborový zpěv,
a to zvláště na Zelném trhu. Svažitý terén a uzavřenost náměstí způsobily
dokonalý akustický efekt. Po několika tónech se život na tržišti prakticky zastavil.
Prodávající i kupující se otočili směrem k Ditrichštejnskému paláci, odkud
sborový zpěv zněl, a jen tiše naslouchali. V takových chvílích jsme všichni cítili
hrdost, že jsme Moravané. Zážitkem byla i účast historických bubeníků, kteří celý
pochod provázeli svými bubny. V úzkých městských uličkách byl "rachot" válečných bubnů téměř ohlušující. Podobných pozitivních dojmů jsme si odnášeli
všichni mnoho. Na závěrečném Moravském poledni na Moravském náměstí
při dobrém víně, hudbě a zpěvu, roztáli i ti největší škarohlídi.
Jediné, co nám proti loňsku chybělo, byla účast televize a novinářů.
Přestože byli pozváni a účast přislíbili, nezúčastnil se téměř nikdo. Až večer
u zpráv jsme pochopili důvod. Téměř ve stejnou dobu demonstrovala asi
padesátka příznivců krajní pravice u vazební věznice v Brně-Bohunicích. Bohužel,
vidina rvačky s policií či podobných výstřelků je pro naše novináře akcí číslo
jedna a vše ostatní jde stranou.
Mám-li hodnotit uplynulý IV. ročník, přes drobné nedostatky, které vidím
jako pořadatel, musím být spokojen. Za to patří dík všem členům i nečlenům
Moravské národní obce, kteří se na přípravě podíleli. Zvláště musím vyzdvihnout
mimořádný přínos spolupořádající místní organizace Moravského národního
kongresu v Brně-Medlánkách, především jejího předsedy ing. Žáka, na jehož
bedrech leželo i zajištění pěveckých sborů.
Již v minulém čísle Moravské obce jsem uvedl, že Společná rada MNO
zaznamenala mnoho rozporuplných reakcí k vyznění loňského III. ročníku,
a především my sami jsme cítili, že Výroční pochod začíná být jiný, než bylo
naším cílem − tedy důstojným a nepřehlédnutelným připomenutím existence
Moravanů, jejich tradic a kultury. Proto následovalo odmítnutí politických hesel,
transparentů a projevů, které v mnoha případech s Moravou neměly již téměř nic
společného. Po zveřejnění tohoto záměru jsme očekávali negativní reakci
od některých moravských "radikálů", včetně odmítnutí účasti. Ta také přišla,
a byla bohužel ještě silnější a útočnější, než si kdokoliv z nás uměl představit.
Samotný pochod však potvrdil oprávněnost našeho rozhodnutí. Možná jsme přišli
o 10 tradičních účastníků, ale desítky nových jsme získali. Navíc ohlas pochodu
jednoznačně prokázal správnost naší volby, o čemž svědčí i spousta nových
zájemců, převážně z řad mladých lidí.
Ing. Jaroslav Krábek
Předseda MNO
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Ze IV. ročníku Výročního pochodu Moravanů
"Moravané slavili, je jich však stále méně", napsal jeden redaktor před
třemi roky o našem pochodu. Pokud nás alespoň zdáli sleduje, měl by uznat,
že přestřelil. Nás je na pochodech totiž rok od roku více a letošní IV. ročník
Výročního Pochodu Moravanů, tradiční akce pořádané Moravskou národní obcí,
měl být dle videopozvánek opravdu velkolepý.
O půl desáté byl u obelisku na Denisových sadech sraz účastníků, v 10.00
hodin vyrazil, tentokráte neskandující, několikastup účastníků dolů do města.
V čele velká moravská korouhev s orlicí, za ní cedule s letopočtem 822 datujícím
historicky první písemnou zmínku o Moravanech. Následovaly krojované mužské
sbory z Podluží a za nimi v historických kostýmech z třicetileté války 17. století
pětice bubeníků souboru "Corneta Moravia". Po nich důstojný zástup ozdobený
červenožlutými vlajkami s orlicí i bez ní, popřípadě s červeno-žluto-modrými
šerpami. Vše odvozeno ze zlaté verze zemského znaku. Závěr defilé ukončovali
Moravští rytíři svatého Rostislava a Kolumbana v modrých řádových pláštích
se znakem dvojramenného kříže na normanském štítu.
Úzkou Biskupskou ulicí se nesl rachot válečných bubnů a rezonoval mezi
zdmi tak, že trhovci na Zelném rynku zapomínali, kolik účtovat za zeleninu. Před
Ditrichštejnským palácem se asi stočtyřicetihlavý průvod zastavil, rozestoupil
a sbory zapěly první píseň. Po té průvod obešel tržiště a pokračoval kolem Staré
radnice, kde zaznělo "Hej, Slované". Před bývalou Zemskou sněmovnou,
dnes Novou radnicí, byla přečtena Deklarace Moravanů, akcentující nemožnost
moravského národa s velkomoravskými a cyrilometodějskými tradicemi ztotožnit
se s tradicí národa praotce Čecha a splynout či spíše rozplynout se v něm.
Další písně zazněly na náměstí Svobody pod sloupem a tváří Panny Marie,
načež průvod zamířil ulicí Českou, kde zazněl náboženský chorál "Bože, cos
ráčil", připomínající příchod věrozvěstů. Moravské náměstí letos neslyšelo žádné
politické projevy, jen národní moravské písně. Vidělo několik stolků s moravskými upomínkovými předměty, drobným pohoštěním a dobrým vínem z vinic,
které jsou takřka o tisíc let starší než ty zakládané v Čechách Karlem IV. Kolem
jedné hodiny odpoledne se náměstí začalo pomalu vyprazdňovat. Takže za rok
znovu a ještě více. Protože parafrázuji výrok Františka Palackého, "byli jsme před
Českem, budeme i po něm".
Ing. Antonín Růžička
MNO Krumvíř

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. číslo, 5. února 2010
www.moravska-narodni-obec.ic.cz

20/30

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. číslo, 5. února 2010
www.moravska-narodni-obec.ic.cz

21/30

Návštěva Liechtensteinského knížete
25. září 2009, dva dny před návštěvou papeže Benedikta XVI., navštívil
jižní Moravu Liechtensteinský kníže Hans Adam II. Ráno v 10 hodin jsem ještě
netušil, že se zúčastním jeho přivítání na zámku v Lednici. Po 10. hodině mně
volal moravský vlastenec až od Frýdku-Místku, jestli bych s ním nejel do Lednice,
přivítat knížete. Nezaváhal jsem a čekal na něho u dálnice. Abychom se neminuli,
mával jsem naší moravskou vlajkou. U zámku na nás čekal Moravan z Mikulova,
takže jsme byli tři. Naše červenožluté vlajky pěkně prozářily park před zámkem.
Fotografovali si nás nejen turisté, ale i fotografové z novin, kteří čekali jako
ostatní na příjezd knížete. Vedli jsme i zajímavé diskuse. Kníže přijel kolem
tři čtvrtě na čtyři. Prohlédl si zámek a před odjezdem do Valtic dostal dary
od starosty města Lednice a hostů. Tam se nám podařilo dostat do záběru
moravskou vlajku za Liechtensteinského knížete. Tato fotografie vyšla v novinách. Po odjezdu kolony aut jsme chvilku diskutovali i se starostou Lednice.
Na místě jsme se rozhodli, že pojedeme i do Valtic. Tam kníže návštěvu ukončil.
I zde se nás lidé ptali na moravské vlajky a fotografovali si nás turisté až z Katalánska. Po 17. hodině jsme se rozjeli domů s dobrým pocitem, že jsme ukázali
Liechtensteinskému knížeti, že Morava a Moravané ještě pořád existují.
Josef Cicálek
MNO Blučina

Liechtensteinský kníže Hans Adam II.
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Návštěva papeže Benedikta XVI. v moravské metropoli
V neděli 27. září 2009 jsem si přivstal. Vstával jsem před čtvrtou hodinou
ranní, abych byl zavčas na brněnském tuřanském letišti. Trochu jsem měl hlavě
katolické církve za zlé, že přijíždí v září, když se slaví jeden lokální český svatý,
a ne v červenci, kdy slavíme spolupatrony celé Evropy, svaté Cyrila a Metoděje.
Pouťové stánky s náboženskými předměty zdály připomínaly středověké vojenské ležení. Hrdě jsem nasadil prapor na žerď a jal se hledat příslušný sektor.
Plocha byla rozčleněna na ohrazené sektory, oddělené stezkami a koridory. První
vlajku, kterou jsem spatřil, byla slovenská a bylo jich tu povíc, společně s červenobílými polskými, které jasně dominovaly. My jsme byli ve čtyřvlajkovém
houfu, ale minimálně dva jsme ještě v prostoru nad hlavami viděli. Masarykovskou československou vlajku s modrým nečeským klínem jsme zahlédli ve dvou
exemplářích. Pochopitelně nejvíc bylo zlatobílých vlajek a praporečků Vatikánu,
což pamětníkovi připomnělo atmosféru prvních májů. Nedokáži popsat celkově
atmosféru ani odhadnout množství lidí. Několik účastníků se u nás i zastavilo,
když se chtěli s moravskou vlajkou vyfotit. Jedna paní se ptala, kde ji lze koupit.
Další člověk se nás anglicky zeptal, co je to za vlajku, abychom se pak po internacionálně koktavém rozhovoru dověděli, že je z Frýdku-Místku. Když přistálo
první letadlo s českým lvem na kormidle, napadly mě verše o někom, komu
ztuhne úsměv na líci, až uvidí vlajku s orlicí. Ovšem daleko důležitější zde byla
hlava katolické církve. Církve, kterou v ČR zastupují dvě církevní provincie −
moravská a česká. Obě se víceméně kryjí s historickými hranicemi Moravy
a Čech. Ze mše mi ovšem nejvíce zůstalo v paměti několikrát opakované slovo
Moravian a Morava. Papež vzpomněl moravské svaté, včetně sv. Zdislavy, kterou
jsem měl spjatou se severočeským Lemberkem, kam se vdala z rodného Křižanova. Jména českých patronů ani svatého Václava zde nepadla. Církev má
ve svojí působnosti, na rozdíl od státu, pořádek, mimoděk tím odpověděl záporně
na tvrzení jakési internetové publikace, že je sv. Václav i náš svatý. Na závěr nás
odkázal pod ochranu Panny Marie, která vždy nad Moravou bděla, jak dokládají
legendy kolem Hostýna a tatarského vpádu i ochrana Brna za třicetileté války.
Povýšit svatováclavský kult na svátek celého sekulárního státu bylo asi zase
jednou šlápnutí do měkkého. Tvrdí-li, že jsme jeden národ, tak naši rozdílní svatí
nás rozhodně nespojují. Po odletu Benedikta XVI. do Prahy sice pokračoval
kulturní program, ale ten náš již byl splněn, mířili jsme kyvadlovou dopravou
zpět do centra.
Ing. Antonín Růžička
MNO Krumvíř
Jako mnozí ostatní jsem sledoval v televizi přímý přenos přistání
papeže Benedikta XVI. v Praze na ruzyňském letišti. Všiml jsem si
zde jedné zajímavé věci. Papeže nevítala pod baldachýnem
naaranžovaná vlajka České republiky, nýbrž zcela nevhodně
zvolená, bílo-červeno-modrá protektorátní trikolóra. Při brněnské
mši svaté, které se zúčastnilo na 120 000 poutníků, jsem byl
v sektoru pro ministranty. Když kolem mne projížděl na dva metry
vzdálen Svatý Otec, pozdvihl jsem moravskou vlajku s nevýslovnou radostí. A lidé tleskali, jásali a mávali praporky. Vlající moravská orlice, prozářena jasem slunce, dostala papežské požehnání.
Napravo ode mne, jako sestra, vlála svorně vlajka Slovenska.
Dodnes na to vzpomínám. Za nějakou dobu po průjezdu papeže
kráčel po silnici prezident Klaus s chotí v doprovodu jihomoravského hejtmana Haška, primátora Brna Onderky, jejich manželek
a přežvykující ochranky. Lidé přestali tleskat. Ačkoli prezident
dělal, že moravskou vlajku nevidí, Hašek s Onderkou se otáčeli. Dokonce se i usmáli, avšak nevím, jak si vyložit jejich úsměv.
Jistě na ně musela mocně zapůsobit i vlajka druhá, uchycená na zábradlí.
Bc. Jan Studeník, MNO Brno
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Slavnost sv. Rostislava
28. říjen je již několik desetiletí
oslavován jako státem uznaný svátek.
V předlistopadové době se v tento ten
připomínaly hned tři události − vznik
Československa (1918), zákon o znárodnění (1945) a zákon o federalizaci (1968).
Polistopadový režim oslavuje pouze první
z uvedených událostí. Avšak pro Moravu
a Moravany je 28. říjen významný
z naprosto jiného důvodu. Na tento den
připadá rovněž svátek sv. Rostislava.
Sv. Rostislav není nikdo jiný, než velkomoravský kníže Rostislav. Ten byl v roce
1994 kanonizován pravoslavnou církví.
Kníže Rostislav je významnou osobností
nejen církevních dějin, ale i dějin Moravy.
Bohužel si Česká republika svátek sv.
Rostislava nijak nepřipomíná. Až doposud
si tento významný den přisvojovala pouze
pravoslavná církev a veškeré oslavy měly
výhradně církevní charakter. Teprve v roce 2009 se uskutečnila akce, na níž se
podíleli i moravští vlastenci.14 Slavnost se uskutečnila o víkendu a s určitým
předstihem − v sobotu 24. října. Připomínka svátku sv. Rostislava měla dvě části
− církevní (liturgickou) a světskou (kulturně-společenskou). Zajištění církevní
části se ujala Pravoslavná církevní obec ze Střílek. Kulturně-společenskou část
zorganizovala Moravská národní obec ve spolupráci s folklorním souborem Koštéř
z Manerova (okres Vyškov). Někteří lidé se zúčastnili celé Slavnosti, jiní pouze
církevní nebo světské části. Ostatně, celá koncepce Slavnosti s takovou možností
počítala. Slavnost se konala na památném místě v Obci Modrá (okres Uherské
Hradiště) a rovněž na nedalekém Velehradě. Obec Modrá je v kruzích archeologů
a historiků známá svou lokalizací kamenného kostela z doby Velké Moravy.
Počátkem 21. století se obec proslavila díky výstavbě repliky tohoto kostela
a vybudováním archeoskanzenu, který dokumentuje život v době Velké Moravy.
V tomto novodobém velkomoravském kostele se konala církevní Slavnost sv.
Rostislava − pravoslavná liturgie. Kulturní část sestávala z okázalého vlajkového
průvodu od kostela na Velehrad a následného vystoupení folklorního souboru
Koštéř. Po ukončení akce se uskutečnilo neformální setkání moravských patriotů
v místní restauraci. O akci informoval i místní tisk.15 Slavnost sv. Rostislava
v roce 2009 byla pojata jako skromná připomínka tohoto významného moravského svátku. Nezbývá než doufat, že přijde doba, kdy bude tento svátek slaven
na mnoha místech po celé Moravě!
Pavel R.
MNO Uherský Brod

14
15

http://www.slavnost-rostislav.ic.cz/foto.html
http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/archeoskanzen-svaty-rostislav-20091024.html

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. číslo, 5. února 2010
www.moravska-narodni-obec.ic.cz

25/30

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. číslo, 5. února 2010
www.moravska-narodni-obec.ic.cz

26/30

Zvon Martina Středy
"Martine Středo, ochraňuj nás a naše město
a přimlouvej se za nás u všemohoucího Boha"
(Text na zvonu)

Dne 11. listopadu 2009, na svátek a narozeniny ct. P. Martina Středy
(1587−1649), vytrvalého pomocníka při obraně města Brna před Švédy r. 1645,
byl slavnostně instalován do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jezuitské
ulici zvon, nesoucí jeho jméno. Jedná se o dar města Brna. Zvon Martina Středy
požehnal v září při své návštěvě Brna papež Benedikt XVI.
Bylo sychravé nepříznivé počasí, pršelo. Stáli jsme schovaní před deštěm
na schodech u kostela a vytrvale mávali moravskou vlajkou. Na dotaz kněze,
který byl asi ze zdejšího kostela, co je to za vlajku, jsem mu klidně odpověděl,
že moravská. Netrvalo dlouho a přišel za mnou znovu, tentokrát, abych vlajku
schoval a neprovokoval. Nechápal jsem, čím bych měl provokovat a proč vlajku
schovávat. Vyjádření Městské rady Brna, 22 let po smrti P. Martina Středy, mluví
jasně: "…není pochyb, že on s Boží pomocí zachránil město Brno a celou vlast,
protože její osud závisel na osudu města Brna..." Proto jsem vydržel mávat až
do konce této akce. Jen nevím, co si mám myslet o části projevu primátora
města Brna, Romana Onderky, který řekl: "Město Brno ctí své ochránce a hrdiny
a současně usiluje tímto krokem o nápravu historie." Úsudek ať si udělá každý
sám. Akci jsme ukončili na náměstí Svobody při otvírání svatovavřineckého vína.
Josef Cicálek
MNO Blučina
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Úsvit v Čechách − EPILOG
Úsvit v Čechách? Eva Pilarová zpívá v jedné ze svých písní: "To každý ví,
to každý zná, že Brno není v Čechách…", atd. Tuto písničku zpívala v dobách
hlubokého socialismu. Dnes, 61 let po zrušení Moravskoslezské země komunisty,
je úsvit v Čechách v Brně. Nikdo se nepozastavuje nad tématy, jaká jsou
například: "Česká krajina", jako kdyby Morava byly Čechy; "Česká podnikavost",
jako kdyby se na Moravě nepodnikalo; "Čeští muži", jako by na Moravě žili jen
Češi, atd. Všechno české a jen pro Čechy. Korunu tomu všemu nasadil nám
dobře známý humanista, chartista a disident pan Václav Havel, který o Moravě
dneska ví jen to, že se jeho maminka narodila na Moravě. Víc asi vědět nechce.
Zřejmě zapomněl, co kdysi v Brně řekl: "Morava bude mít takovou svobodu,
jakou si sama vybojuje", ale sám se snaží, aby na Moravu zapomněli i Moravané.
Úsvit v Čechách − v Brně a na Moravě, je toho důkazem.
19. listopadu 2009 přijel sám pan Václav Havel do Brna tento "Úsvit"
ukončit. Měl přijet v patnáct hodin, přijel však o něco dříve. Škoda. Přivítala ho
jen jedna moravská vlajka a jedna moravská orlice. Po patnácté hodině přišli
další moravští vlastenci, ale pana Havla se už nedočkali. Zato přišla policie
a chtěla občanské průkazy. U divadla Husa na provázku vydržela do půl šesté už
jen malá skupinka lidí s jednou moravskou vlajkou. S ní jsem doprovodil pana
Havla až na náměstí Svobody. Vlajka vzbudila u některých lidí pozornost. Dostal
jsem i otázku: "Kde jste vy Moravani, že o vás není nic slyšet a nejste nikde
vidět?" Snažil jsem se jim vysvětlit, že jsme všichni Moravané a tudíž neplatí
"my a vy". I toto je jeden z příkladů masírování lidí na Moravě sdělovacími
prostředky − všichni jsme Češi, žijeme v Čechách, moravská města jsou
v Čechách, všechno je jen České. Televize, rozhlas i noviny dělají lidé, co by měli
vědět, že ČR nejsou jen Čechy, ale i Morava a Slezsko. Pokud to neví, tak tam
nemají co dělat. To stejné se týká i některých politiků. Asi neznají ústavu ČR,
kde se píše o občanech České republiky na Moravě, v Čechách a ve Slezsku.
Ani se nedivím, že se o Moravě takhle mluví a píše, když i bývalý prezident ČR
je kmotrem takového cyklu v Brně, jakým je "Úsvit v Čechách".16
Josef Cicálek
MNO Blučina

Reakce moravanistů na Úsvit v Čechách.
16

http://www.usvitvcechach.cz/
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Úsvit na Moravě
Ing. Antonín Růžička
Občan Havel ztrácí směr −
s "Úsvitem v Čechách" hlavu. 17
A já před tupostí smekám,
zabloudil až na Moravu.
Ztratil on snad Hané plánek,
že chtěl na Moravě −
v Čechách pod Kosířem,
navštívit Mánesův oblíbený zámek?
Informaci Havel šíří,
český stát, že nemá vizi.
Podotknul bych jenom k tomu,
je to pytlík bez bonbónů.
Nicméně malá oprava,
svou vizi tu má Morava.
Jak je nebe nad námi,
nebýt Českem − Čechami.

II. ročník Pochodu Moravanů ve Štramberku
4. prosince 2009 jsem se zúčastnil II. ročníku Pochodu Moravanů ve Štramberku. Z Brna jsem vyjel v 9.00 hodin. Ve Studénce jsem přestupoval. V lokálce
do Štramberku jsem potkal dva kluky z Brna, taky jeli na Pochod. Přijeli jsme
s dostatečnou časovou rezervou v 11.45 hodin. Pochod měl začínat ve 12.00 hodin,
ale vyšli jsme o chvilku později. Čekali jsme na další účastníky, ale už jsme se nikoho
nedočkali. Možná i proto, že bylo špatné počasí. Zima, mlha a déšť. Do ulic
Štramberku nás vyrazilo sedm. Všichni jsme nesli moravskou vlajku. Městem jsme šli
v klidu a bez hesel. Cestou jsme potkávali hodně lidí a myslím si, že jsme vzbudili
i tak jejich pozornost. Na náměstí jsme si dali hodinový rozchod. Právě tam probíhal
vánoční jarmark, který jsme využili k nákupu. Štramberské uši nechyběly. Společně
jsme se vydali na zdejší pověstnou věž − štramberskou Trúbu. Setkali jsme se
s lidmi, co se zajímali nejen o naše moravské vlajky, ale i o Moravu. Byl mezi nimi
i pán až z Nového Zélandu. Průvod markraběte moravského začínal v 15.00 hodin
u místní školy. Před průvodem jsme se občerstvili v jedné restauraci. U školy jsme
čekali, až průvod vyjde, chtěli jsme se zařadit do davu. To, co se stalo, předčilo naše
očekávání. Přišel pořadatel a řekl nám: "Vlajkonoši dopře du!" Tak jsme uposlechli.
Pochodovali jsme skoro na začátku průvodu. Za námi šli bubeníci a v kočáru jel sám
markrabě moravský. Takhle jsme přišli až na náměstí, kde mark rabí předal starostce
Štramberku povolení k pořádání vánočního jarmarku. Pak celý průvod pokračoval
na Trúbu. Tam už jsme "my Brňáci" neměli moc času a spěchali na vlak. Odjížděl
nám v 16.20 hodin. Naše moravské vlajky jsme samozřejmě schovali až ve vlaku .
Přes Studénku jsme se dostali zpátky do Brna kolem 20. hodiny. Ve Štramberku
jsem byl na "Pochodu" i v roce 2008 a mohu tak porovnat oba ročníky. Podle mě byl
ten druhý vydařenější, i když nebylo moc pěkné počasí a bylo nás podstatně méně,
než minule. Své určitě udělal jarmark a průvod s moravským markrabím. Věřím,
že jsme u lidí, co se s námi setkali anebo s námi hovořili, vzbudili aspoň trochu
zájem o Moravu a její dějiny.
Josef Cicálek
MNO Blučina
17

Je astronomicky vyloučeno, aby úsvit dorazil do Čech, je-li půlnoc na Moravě.
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