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Úvodní slovo předsedy MNO
Vážení čtenáři, tímto 17. číslem časopisu Moravská obec se snažíme plnit
slib, kterým je pět čísel Moravské obce za rok i rozšíření počtu rubrik. Od minulého čísla sice neuplynula dlouhá doba, ale podařilo se nám dosáhnout některých
zajímavých úspěchů. Plně funkční jsou již naše nové webové stránky.1 V minulém
čísle jsme sice upozorňovali na »http://www.moravska-narodni-obec.eu/«, avšak
od tohoto dlouhého názvu jsme nakonec upustili. Pro nové stránky jsme zvolili
krátké, přesto výstižné označení "Za Moravu!" »http://zamoravu.eu/«, které je
zároveň sloganem MNO. Staré stránky »http://moravska-narodni-obec.ic.cz/« se
definitivně ruší. Byla ustavena dvě nová Místní sdružení MNO a velmi nadějně se
rozběhla akce s vyvěšováním moravských vlajek na radnicích. O všem se dozvíte
více uvnitř čísla.
V průběhu uplynulého půl roku se nejen na diskusních fórech mnoho napsalo o vztahu extremismu a moravského hnutí. Dosti ostrá výměna názorů se
rozvířila i mezi představiteli politické strany Moravané (PSM) a Dělnické strany
(DS), nově Dělnické strany sociální spravedlnosti, o tom, zda je či není DS součásti moravského hnutí. Tématu se již chopili i novináři, někteří se snahou podsunout moravskému hnutí cíle a metody, které nemá a nemělo. Několik dotazů
bylo i přímo na MNO, která byla i kritizována v souvislosti s lektorsky zabezpečovanou přednáškou o Dějinách Moravy pro Dělnickou mládež (DM). Již z těchto důvodů je vhodné vyjádřit postoje MNO k této problematice. MNO je přesvědčena, že každý má právo na pravdivé informace. I proto nepovažujeme přednášku o Moravě pro DM za nevhodnou. Beseda o Dějinách Moravy byla uskutečněna na žádost představitelů DM v Brně. Byla to klasická přednáška s besedou,
jakých MNO uskutečnila již desítky. Protože jsem tuto přednášku vedl osobně,
mohu jen dodat, že přítomné členy a příznivce DM téma velmi zaujalo a setkání
se v přátelské atmosféře protáhlo na téměř dvojnásobek plánované doby.
Nyní k dalším otázkám. Moravské hnutí se dlouhodobě dělí na zastánce
"zemského" a příznivce "národního" principu. Zastánci "zemského" principu se
většinově považují za moravské Čechy, požadují navrácení samosprávy Moravy
na základě historického práva a často se odvolávají na praxi předválečné ČSR.
Tato skupina, v minulosti reprezentovaná HSMS Boleslava Bárty, v počátku devadesátých let moravskému hnutí jednoznačně dominovala. Především absolutní
krach jednání s politickými zástupci ČR a nemožnost dohodnout alespoň drobné
ústupky ve prospěch Moravy vedly po roce 1993 k masové ztrátě podpory tohoto
proudu. Zastánci "národního" principu, v devadesátých letech minoritní, tak postupně získávali převahu a v tomto století "národní" princip moravanství jednoznačně převažuje. S růstem jeho podpory a možností konfrontace se zahraničím
krystalizovalo i současné chápání národa Moravany.
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Příkladem může být dnešní postoj MNO, která považuje tzv. státoprávní
pojetí národa z 19. století, charakterizované jednotou jazyka, původu a historie,
za překonané. Kulturní národ 21. století je založen na osobním rozhodnutí jednotlivce o příslušnosti k tomuto národu a společné vlasti. Společný jazyk, původ
a historie jsou pouze jeho vedlejším atributy. Přestože za základ moravského
národa považujeme slovanský živel, dle moderního pojetí Moravanem může být
i německy hovořící člověk, s moravskými kořeny a povědomím. Pojetí kulturního
národa 21. století se vrací k principům středověkého zemského národa, ale na
vyšší kvalitativní úrovni. Ve středověku byli subjektem a nositelem národní
příslušnosti členové vrstvy majitelů půdy a nemovitostí svázaných se zemí. Tedy
především šlechta. Masa poddaného lidu byla jen manipulovaným objektem většinou bez možnosti sebeuvědomění. Současným svrchovaným nositelem ideje
národa je občan a pouze jeho přesvědčení rozhoduje o příslušnosti k určitému
kulturnímu národu. Je rovněž pouze na občanech, zda či s kým se rozhodnou
vytvořit i národ politický, nutný pro vlastní státnost.
Ze všech dosavadních známých projevů představitelů a členů DS však vyplývá značně jiné chápání národa, v mnohém podobné pojetí národa 19. století.
Je založeno na etnické, kulturní a jazykové jednotě národa obývajícího svůj národní prostor. Příslušníci ostatních společenství jsou z takovéhoto národa vyloučeni jako nevhodní. Co by se s nimi mělo stát v budoucnu, pokud již dnes tento
národní prostor obývají, nebudu domýšlet. Toto je jeden ze základních rozporů,
proč nelze DS považovat za součást moravského hnutí.
Jiná situace je v posuzování DS jako součásti politické scény. Jestliže se
v současnosti v DS vytváří moravské křídlo, které prosazuje moravský program,
stává se tak automaticky legitimní součástí vznikající moravské politické scény.
Podobně i používání moravských vlajek a symbolů touto frakcí. Vzhledem k tomu, že jde o veřejné statky, nelze je zakazovat ani považovat za zneužití.
Dle MNO je jedním z kroků k obnově moravského parlamentu existence moravské politické scény. Její zárodek vzniklý v roce 1990 byl zlikvidován po roce 1993
postupným rušením zemského členění politických stran a jejich centralizací
po vzoru OF a nástupnické ODS a OH. Profilování "moravských křídel" v rámci
současných politických stran lze proto chápat jako první krok k obnově moravské
politické scény. Je jen na voličích, aby se rozhodli, která strana a za jakou cenu
jim zaručí požadovaný výsledek.
Ing. Jaroslav Krábek
Předseda MNO
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Z JEDNÁNÍ SPOLEČNÉ RADY
A VÝKONNÉHO VEDENÍ MNO
Únor

2010

Březen

●
Společná rada projednala a schválila
novou redakci Deklarace Moravanů. Dále
projednala a schválila konečnou podobu nové
organizační struktury MNO. Změna je reakcí
na výrazný nárůst členské základny. V souvislosti s touto změnou byli navrženi a schváleni noví členové Výkonného vedení – nového
řídícího orgánu MNO. Společná rada vzala
na vědomí vydaní e-časopisu Moravská obec
č. 16 a přijala úkoly ke zpracování nového
statutu redakce časopisu. Dále projednala
a schválila složení delegace SR na ustavujícím jednání místního sdružení MNO – Sever,
20. února 2010 v Šumperku. Taktéž vzala
na vědomí přihlášení se prvních obcí a měst
k občanské iniciativě "Za vyvěšování moravské zemské vlajky", jejímž koordinátorem je
MNO. Společná rada vzala rovněž na vědomí
postup v přípravě nových internetových stránek MNO a pozvánku na mezinárodní setkání
Slovanů do Nitry.

●
Jednalo se o historicky první jednání
Výkonného vedení, které převzalo řízení MNO
od Společné rady. Výkonné vedení projednalo
a schválilo statut redakce časopisu Moravská
obec a vzalo na vědomí přípravu č. 17 tohoto
e-časopisu. Výkonné vedení dále projednalo
a schválilo změnu adresy připravovaných
internetových stránek MNO. Nově budou na
adrese http://zamoravu.eu Přijalo úkoly k její
realizaci. Taktéž projednalo a schválilo vznik
nového Místního sdružení "Mladá sajtna",
tvořeného studenty vysokých škol. Dále vzalo
na vědomí udělení "čísla organizace" pro MNO
– Statistickým úřadem a dosavadní postup
ve výběru bankovního ústavu pro nový účet.
Výkonné vedení vzalo na vědomí přihlášení
se dalších obcí a měst k občanské iniciativě
"Za vyvěšování moravské zemské vlajky". VV
rovněž projednalo a schválilo přijetí nových
členů.

Místní sdružení MNO – Mladá sajtna.

Na setkání MNO přijel Moravan až z Českých
Budějovic (vpravo).
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Vladimír Novotný, místopředseda MNO, předčítá exkluzivní anketu, kterou MNO provedla
u starostů obcí.

Duben
●
Výkonné vedení projednalo a schválilo
výběr peněžního ústavu pro účet MNO a přijalo úkoly k jeho založení. Též vzalo na vědomí spuštění nových internetových stránek
MNO. Dále projednalo a schválilo návrh zásad
práce Místních sdružení MNO, včetně zásad
jejich hospodaření. V odstavci "finance" bylo
schváleno: "MS MNO vybírají od svých členů
a příznivců příspěvky ve výši dle vlastního
uvážení. Příspěvky jsou dobrovolné a žádný
člen či příznivec MNO nemůže být k jejich
úhradě nucen. Tyto příspěvky zůstávají v plné výši ve vlastnictví MS. Do společné pokladny MNO odvádí každý člen MNO pouze
registrační poplatek při vstupu – 50 Kč a dále
roční provozní příspěvek ve výši stanovené
VV." V současné době je to rovněž 50 Kč.
Výkonné vedení pověřilo místopředsedu MNO
pro vnitřní vztahy zpracováním zásad práce
MS. Dále projednalo a schválilo složení delegace MNO na akci PSM v Prostějově a na setkání v Nitře. Rovněž vzalo na vědomí přihlášení se dalších obcí a měst k občanské
iniciativě "Za vyvěšování moravské zemské
vlajky". Jejich počet již dosáhl čísla 26.
Výkonné vedení konstatovalo vysokou úspěšnost této akce. Dále vzalo na vědomí připravenost 7. ročníku pochodu MNO – Putování
Moravou.

Adam Vašíček, předseda Mladé sajtny, debatuje o e-časopisu Moravská obec a o 7. ročníku pochodu MNO – Putování Moravou.

Část týmu "Za vyvěšování moravské zemské
vlajky" na radnicích. Zleva Bc. Vojtěch Říha,
Martin Zeman – realizátor Facebooku "Chcu,
aby na mojí radnici vlála moravská vlajka"
a Vladimír Novotný.
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TÉMATICKÉ BESEDY MNO
Únor

2010

Moravané jako národ v průběhu dějin
●
Téma bylo zvoleno vzhledem ke stále
přetrvávajícím nejasnostem a rozporům
v chápání pojmu národ mezi Moravany.
Účastníci byli seznámeni s historickým vývojem národů, vznikem národních států 19.
století i jeho současným, nejednoznačným
pojetím. Přestože některá fakta se zdají známá a nepotřebná k opakování, stačí nahlédnout do internetových diskusních fór o Moravě a příspěvky účastníků ukazují na zcela
něco jiného.
Ustanovení Místního sdružení MNO Sever
•
V sobotu 20. února 2010 se v odpoledních hodinách v restauraci Hansa v Šumperku uskutečnilo ustavující jednání MS MNO
Sever. Jednání bylo spojeno s besedou o historii a současnosti Moravy. Na místě byly
k dostání i trička a vlajky s moravskými symboly. Toto setkání moravských patriotů přijeli
podpořit i členové vedení MNO, a to její
předseda Ing. Jaroslav Krábek a Ing. Karel
Švec. Předseda MNO se ujal i úvodního slova,
ve kterém představil stanovy MNO a také
cíle, kterých chceme dosáhnout. Po úvodu se
ujal řízení celého setkání Mgr. Tomáš Skoumal, který v krátkosti připomenul některé
významné momenty ve více než tisícileté
zemské tradici Moravy. Následovala volná
diskuse. Přítomní dostali některé materiály
z činnosti MNO i o historii Moravy. Padlo několik návrhů, jak zlepšit informovanost lidí,
pokud jde o moravskou historii, kulturu,
tradice atd. Následovala volba předsedy Místního sdružení Moravské národní obce - Sever,
jímž byl všemi hlasy zvolen Mgr. Tomáš
Skoumal. Toto první přátelské posezení patriotů ze severu Moravy vyznělo velmi pozitivně a je velká šance, že se Místní sdružení Moravské národní obce bude dál rozvíjet.

Březen
Moravané a extremismus
●
Vzhledem k velkému zájmu nově příchozích o podrobnosti a novinky z činnosti
MNO bylo téma přesunuto na jiné setkání.
Duben
Nové webové stránky MNO
●
V první části besedy zástupci Multimediální sekce prezentovali novou podobu
stránek MNO, včetně různých variant řešení
některých sekcí. Následovala živá diskuse
nad jednotlivými návrhy, která přinesla mnoho zajímavých připomínek a na závěr i rozhodnutí o konečné podobě úvodní stránky.
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Z ČINNOSTI MNO
Stručně ze světa internetu

Nový web Moravské národní obce – http://zamoravu.eu/
●
Moravská národní obec prezentuje svoji činnost od roku 2009 mimo YouTube2 i na Face3
booku. Zde můžete najít stručné informace o naší činnosti včetně různých zajímavostí týkajících se
Moravy. Rádi Vás uvítáme v řadách našich fanoušků. Mimo jiné zde můžete nalézt zajímavou
občanskou iniciativu, kterou MNO zastřešuje. Nese název "Chcu, aby na mojí radnici vlála moravská vlajka".4 Sám název říká vše a netřeba co dodávat. Snad jen to, že příznivci této iniciativy jsou
převážně mladí lidé. Také zde doporučujeme stát se fanoušky, protože čím více nás tu bude,
tím větší budou šance na vyvěšení vlajky i v dalších obcích a městech.
●
Firma Alerion, která se zabývá výrobou vlajek všeho druhu, si v sekci "Moravské symboly",5
kde nabízí různé velikosti a druhy moravských vlajek, vložila odkaz na internetovou stránku MNO,
pojednávající o moravských symbolech.
●
Turistické informační centrum města Břeclavi vydalo loni knihu Moravské letopisy od L. E.
Havlíka.6 Potěšilo nás, že jako dodatek této knihy – Aktuální dění na Moravě po roce 1989, byla
použita práce MNO – Morava posledních desetiletí v datech. 7
Redakce
Pozvánka na Putování Moravou
●
Moravská národní obec – místní sdružení Blansko a místní sdružení Mladá sajtna,
pořádá tento pochod jako přátelské setkání lidí
všech generací, po stopách moravské historie,
kultury, přírodních a technických zajímavostí.
Putování je výzvou k přihlášení se k moravské
národnosti při sčítání lidu v roce 2011. Pochod
se uskuteční v sobotu 22. května 2010.
Odjezd vlaku z Brna hl. nádraží je v 9.03 hod.
Příjezd vlaku do stanice Blansko-město v 9.34
hod. Nevystupovat ve st. Blansko (nádraží)!
Sraz účastníků bude po příjezdu vlaků od Brna
a Letovic naproti železniční stanici Blanskoměsto u silničního mostu přes řeku Svitavu.
Více informací naleznete na webu MNO.
Redakce
2

3
4
5
6
7

http://www.youtube.com/user/MoravskaNarodniObec
http://www.youtube.com/user/FreeMoravia
http://www.facebook.com/pages/Moravska-narodni-obec/40890634958
http://www.facebook.com/pages/Vsecky-Moravsky-statly-a-dediny/Chcu-aby-na-moji-radnici-vlala-Moravska-vlajka/224337820660

http://shop.alerion.cz/moravske-symboly/
http://www.dumknihyportal.cz/shop/goods/129084/
http://zamoravu.eu/dokumenty/dejiny-moravskeho-hnuti-1968-2007.pdf
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Moravské vlajky na radnicích
Od začátku roku 2010 zastřešuje
Moravská národní obec nepolitickou občanskou iniciativu "Za vyvěšování moravské zemské vlajky" na radnicích. V průběhu čtyř měsíců přislíbilo 44 obcí a měst
(stav k 21. 5. 2010), že na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje vyvěsí
tradiční žluto-červenou vlajku Moravy.
Jedná se o následující radnice: Uničov,
Dlouhá Loučka, Tvarožná, Břeclav, Mikulčice, Kyjov, Pasohlávky, Tovačov, Veselí
nad Moravou, Kuřim, Velké Opatovice
(včetně Moravského kartografického centra), Vyškov na Moravě, Moravský
Krumlov, Kunštát na Moravě, Olešnice na Moravě, Bzenec, Ivančice, Paseka,
Velká Bíteš, Bulhary, Troubelice, Stavenice, Úsov, Hnojice, Nová Hradečná,
Medlov, Litovel, Letovice, Miroslav, Moravské Budějovice, Lysice, Želechovice,
Dřevohostice, Příkazy, Střeň, Šumvald, Náměšť nad Oslavou, Červenka, Huzová,
Jaroměřice nad Rokytnou, Oslavany, Prosetín, Rousínov, Mikulov. Aktuální
informace naleznete vždy na této interaktivní mapce 8 a webové stránce MNO.9
Pokud i Vy chcete, aby na vaší radnici také zavlála naše moravská vlajka, staňte
se na Facebooku fanouškem stránky "Chcu, aby na mojí radnici vlála moravská
vlajka".10 Tato stránka má již víc než 1 300 příznivců, kterých každým dnem
přibývá. Taktéž bylo možno zaregistrovat kladné mediální ohlasy. Dne 7. května
2010 vyšel článek v Horáckých novinách11 a 10. května v Lidových novinách.12
11. května 2010 na teletextu České televize, v Lidových novinách,13 na webových stránkách Moderní Brno 14 i jinde.15 Akci zaznamenala také rozhlasová média. Zpráva se konkrétně objevila v rádiu Petrov,16 a také v rádiu Čas. V dubnu
oslovila MNO některé starosty obcí a měst, kteří již výzvu schválili. Na otázkou
"Proč vyvěsit moravskou vlajku na radnici?", zde uvádíme jejich reakce.
Paedr. Zdeněk Peša, starosta Olešnice na Moravě (okres Blansko), nestraník

"U nás v Olešnici pořádáme na svátek svatého Cyrila a Metoděje již osm roků naše městské
oslavy. Zapojují se do nich všechny místní spolky a jsou pro nás významnou událostí. Moravskou
vlajku nyní vyvěsíme jako připomínku toho, že věrozvěstové přišli na Moravu, působili na ní
a zanechali tu svůj odkaz. Zatímco obecní prapor pro nás symbolizuje sounáležitost s naší obcí,
moravská vlajka je symbolem toho, že Olešnice je součástí Moravy coby historické země,
k čemuž se hlásíme."

8
9
10
11
12
13
14
15
16

http://vlajka.moravy.eu/
http://zamoravu.eu/vyvesovani-moravske-vlajky/
http://www.facebook.com/pages/Vsecky-Moravsky-statly-a-dediny/Chcu-aby-na-moji-radnici-vlala-Moravska-vlajka/224337820660

http://www.horacke-noviny.com/zprava-moravska-zastava-zavlaje-119.htm
http://relax.lidovky.cz/moravane-chteji-na-sv-cyrila-a-metodeje-vyvesit-moravskou-vlajku-pyd-/ln-zajimavosti.asp?c=A100510_170855_ln-zajimavosti_glu
http://www.lidovky.cz/nektere-obce-vyvesi-moravskou-vlajku-d8g-/ln_noviny.asp?c=A100511_000114_ln_noviny_sko&klic=236888&mes=100511_0

http://www.modernibrno.cz/aktualita.htm?aktualita=15628
http://ceskydomov.cz/zlin/clanek/nektere-radnice-vyvesi-moravskou-vlajku
http://www.radiopetrov.com/nektere-obce-vyvesi-na-sv-cyrila-a-metodeje-moravskou-vlajku/text.html?id=2091
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Ing. Dymo Piškula, starosta Břeclavi, SNK-ED

"V den svatého Cyrila a Metoděje slavíme velký svátek, připomínáme si pro nás velmi
významnou historickou událost. Žijeme na Moravě, a je proto samozřejmé, že její historie je naší
součástí. Říká se, že ten, kdo nezná vlastní historii, nemá ani právo na budoucnost. My ale přeci
chceme, abychom budoucnost měli. Vyvěšením moravské vlajky si naši slavnou minulost připomeneme. Máme být na co hrdí..."

MUDr. Vojtěch Adam, starosta Ivančic (okres Brno-venkov), poslanec Poslanecké sněmovny ČR
a zastupitel Jihomoravského kraje, KSČM

"Moravskou vlajku vnímám jako symbol, jako symbol sounáležitosti s určitým regionem
a jeho historií, jako symbol přihlášení se k historické identitě. Je správné si připomínat své kořeny
a vyvěšením vlajky připomenout třeba i to, že se na Moravě narodily mnohé významné osobnosti,
jako u nás malíř Alfons Mucha nebo herec Vladimír Menšík."

Mgr. Jiří Bělehrádek, starosta Velkých Opatovic (okres Blansko) a zastupitel Jihomoravského
kraje, KDU-ČSL

"I když jsme v České republice, zároveň se hlásíme k tomu, že jsme z Moravy. Je dobré si
to připomínat. Proto jsme se k akci za vyvěšení moravské vlajky na den sv. Cyrila a Metoděje –
duchovních patronů Moravy připojili. Provozujeme Moravské kartografické centrum, v němž je
vystavena historická plastická mapa Moravy. Moravskou vlajku na budově centra vyvěsíme trvale."

Josef Helešic, starosta Mikulčic (okres Hodonín), zvolen jako nestraník na kandidátce ODS

"Žijeme v tomto regionu a jsme s ním pevně spjati, stejně jako s jeho historií. Máme
velkomoravské hradiště Valy, které nám ji připomíná. To moravanství v nás je, stejně jako bylo
v našich předcích. Prostě v nás musí být. Hovořím o zdravém a pozitivně laděném moravském
cítění, které nemá absolutně nic společného s šovinismem."

František Kopecký, starosta Tvarožné u Slavkova (okres Brno-venkov), nestraník

"Svátek Cyrila a Metoděje patří v naší obci mezi tradiční svátky. Připomíná významné
osobnosti moravské historie a také odkaz, který nám soluňští bratři zanechali. Vyvěšením
moravské vlajky upozorňujeme nejen na význam tohoto odkazu, ale také na náš vztah k zemi,
kterou s hrdostí, stejně jako my, ctili a milovali naši předkové."

Vladimír Novotný, Místopředseda MNO
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Z ČINNOSTI
OSTATNÍCH MORAVSKÝCH ORGANIZACÍ
Památník Velké Moravy se opět otevřel veřejnosti
Památník Velké Moravy ve Starém Městě na Uherskohradišťsku se v lednu
letošního roku opět otevřel veřejnosti. Objekt prošel zásadní modernizací.
Archeologické nálezy z regionu i život Moravanů v období Velké Moravy nyní
přibližuje atraktivnější multimediální expozice. Novou expozici mimo jiné tvoří 20
figurín v životní velikosti, které návštěvníkům představí život a práci našich
předků na velkomoravském hradisku. K vidění jsou repliky dobových oděvů,
obuvi, vzácných šperků, pracovních nástrojů a dalších nálezů z archeologických
výzkumů, které ve Starém Městě probíhají již déle než století. Autoři expozice,
Luděk Galuška z Moravského zemského muzea a Miroslav Vaškových ze Slováckého muzea ve spolupráci s architektem Svatoplukem Sládečkem, ponechali
v centru pozornosti návštěvníků základy velkomoravského kostela a na přilehlé
ploše pohřebiště názorně přibližují také metody archeologické práce. Muzejní
expozici doplňuje film, elektronický průvodce a počítačové animace. V rámci
rozvoje cestovního ruchu se v budoucnu počítá s propojením významných
slezských, moravských a slovenských archeologických lokalit mezinárodní turistickou stezkou. Jejím pilotním pracovištěm by se měl stát právě Památník Velké
Moravy.
Ing. Jaroslav Krábek
Předseda MNO
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POSTŘEHY, ÚVAHY A ZAJÍMAVOSTI
Moc občanských organizací
Před nedávnem byl v Britských listech uveřejněn článek Johna Michaela
Greera – Náklady na udržení společenství.17 Na jeho aktuálnost pro nás, Moravany, již upozornil Jiří Novotný v jednom ze svých diskusních příspěvků
na "Moravák bloguje".18 Přesto, či právě proto, bych se k článku rád vrátil. J. M.
Greer píše o amerických dějinách a zkušenostech. Ústřední myšlenky článku jsou
však natolik univerzální, že je lze zcela aplikovat i pro naši situaci. Proto je
uvádím téměř v originálním znění:
"Když se ohlédneme zpět do dějin, objevíme, že důsledně úspěšnou strategií občanů, kteří usilují o změnu směru své společnosti, je zorganizovat se. Běžní
občané, kteří si přáli svou společnost změnit, tak činili organizováním se v rámci
různých společenství, lóží, hnutí, politických stran nebo jiných občanských
skupin, na které si vzpomenete. Dnes je populární tvrdit, že takové organizace
patrně nemohou získat vliv potřebný k překonání vlivu například velkých korpo rací. Klíč k pochopení moci občanských organizací spočívá v tom, že repreze ntativní demokracie nereaguje na vůli jednotlivce; reaguje však na tlak vyvíjený
skupinami. Ti kdo se organizují, aby na systém vyvinuli tlak, obecně získávají
alespoň část toho, oč usilovali, a čím je tlak delší a tvrdší, tím větší je i zisk.
Ti kdo se neorganizují se stávají pro politický proces irelevantními. Politické
iniciativy a straničtí kandidáti však dnes nejsou stanovovány a vybíráni na občan ských shromážděních, ale vzcházejí z mediálních kampaní navržených marke tingovými firmami a ze strategických porad dobře placených stranických funkcionářů. Tento stav nezpůsobilo nějaké spiknutí; většina občanů prostě vystoupila
ze stranického systému a vzniklou prázdnotu zaplnili profesionálové. "
Co pro nás z těchto myšlenek vyplývá? Především nutnost dobře se organizovat. Přitom i u nás existuje skupina lidí, kteří se z podobných zkušeností
poučili a dnes dokáží prosadit spoustu svých záměrů. Jsou to tzv. ekologické
iniciativy, které tvoří sice nepočetné, ale velice dobře organizované občanské
skupiny. Jejich tlak na státní i soukromé organizace často připomíná studenou
válku, při které velice efektivně používají všech legálních metod boje. Jejich
úspěšnost je tak vysoká, že politický reprezentant ekologických iniciativ – strana
Zelení, se stal vládní stranou. Tato úspěšnost má ještě jeden důvod. Ekologické
iniciativy jsou propojeny se svými ideovými, zahraničními partnery. Od nich
čerpají zkušenosti, rady a odbornou i materiální pomoc.
Pro moravské hnutí je naopak typická spousta individuálních "bojovníků",
kteří jsou přesvědčeni, že jedině jejich cesta je pro Moravu ta správná. Stačí se
podívat na internetové diskuse, kolik máme "expertů", kteří přesně vědí, co a jak
se má dělat a především jak špatně postupují ti ostatní. Podobná situace je ale
i u mnohých moravských organizací. Na členských jednáních se především řeší
postoje a názory jednotlivců, kteří jsou schopni a ochotni se hodiny hádat
o marginálních otázkách, jen aby uspokojili svá vlastní ega. Není ani vyjasněno
vzájemné postavení a úkoly občanských sdružení a politických stran v moravském hnutí. A spolupráce se zahraničními partnery? Ta se zúžila na zdvořilostní
návštěvy, bez jakéhokoliv reálného přínosu.
Vedení Moravské národní obce se dlouhodobě snaží vyvarovat se zmiňovaných nectností. Podoba naší organizace, příprava akcí a jejich efektivnost
17
18

http://www.blisty.cz/art/50869.html
http://www.moravak.bloguje.cz/
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snesou již dnes přísná měřítka. Přesto stále vidíme mnoho prostoru ke zlepšení.
Moravská národní obec je však pouze jednou z mnoha organizací moravského
hnutí. Je třeba, aby se nad účelností a efektivností své činnosti kriticky zamysleli
všichni jednotlivci i organizace. Jen pokud odstraníme nebo změníme většinu
toho, co doposud limituje celé moravské hnutí, můžeme čekat výraznější úspěchy. Jen tak se projeví "Moc občanských organizací".
Ing. Jaroslav Krábek
Předseda MNO
Moravští krajané v Kanadě – Vancouver 2010

Moravští vlastenci žijící v Kanadě se za svoji
národnost rozhodně nestydí...

Petr Bezruč – moravský básník a slezský bard
Titulek tohoto malého zamyšlení je inspirován stejnojmennou fanouškovskou stránkou na Facebooku, která ve svém dalším popisu uvádí: "Maryčku
Magdonovu a markýze Gera si asi ze školy pamatujeme všichni...". Alespoň naše
generace má sociální baladu "Maryčka Magdónova" asi dost pod kůží, myslím,
že tehdejším komunistickým vládcům se asi z celých Slezských písní líbila nejvíc.
První republika by asi dala přednost "Kantoru Halfarovi" odmítajícímu učit jinak
než česky. Odpor proti germanizaci a také polonizaci okolí Ostravska je Bezručovým dílem prodchnut skrz naskrz, ale to není celý národnostní rozměr díla,
spíše jeho hrubé zkreslení.
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Básník totiž protestuje i proti čechizaci pohraničí, proti přejmenovávání
místních obcí, např. Dombrová na Doubravu. Čechy jako národ vidí opravdu
až někde v Čechách a Prahu jako "prostopášnou tanečnici". Hrdinka básně
"Tošonovice" o popolštění vesničky není Češka, ale básníkovými slovy Moravka,
autor vypráví o moravských školách, moravské zástavě, moravské barvě (o tom
prvním konkrétně, to další jako básnické obraty) a o Moravcích, tedy Moravanech. Tak v básni "Lazy" opěvuje "chlopa Křistka věrného Moravce", který
v Lazech vybudoval novou moravskou školu. Báseň "Dombrová" začíná slovy:
"Jsme Moravci ale jsme z Dombrové", v básni "Valčice" se zmiňuje o posunu
moravské hranice po 1. světové válce, kterým se původně rakouské Valtice staly
moravskými. Ovšem teorii o zániku moravského národa někdy v polovině 19.
století, jeho básně jsou podstatně mladší, shazuje definitivně do koše pod stůl
v básni "Polská Ostrava", cituji: "Jsem Polská Ostrava však národa moravského",
podle tohoto svědectví nežili tedy na přelomu století, ba ani v 30. letech,
na severní Moravě Češi, ale Moravané.
Ing. Antonín Růžička
MNO Krumvíř
Pohlednice z Hodonína – 7. března 2010

To nedělní ráno bylo poměrně chladné, zase mrzlo. Už jsme si sice zvykli
na ranní teploty nad nulou, ale zima zalézala za nehty. Místo, abych se ještě
převracel v posteli na druhý bok jsem stál na zastávce směrem na Čejč. V Čejči,
veden orientačním smyslem, jsem mířil přímo k vlakovému nádraží. Ač bylo ještě
relativně dost času, tu předbíhal, tu byl předbíhán hloučky lidí mířících stejným
směrem. Na nádraží vyhrávala kapela. Nabízely se koláče, víno, slivovice a trpělivě se vyčkávalo. Čekalo se na chvíli, kdy od Zaječí se závojem černého dýmu
dorazí parní lokomotiva, táhnoucí historické vagóny z první republiky. Průvodčí
v dobové uniformě prodává drobné lístky na vlak z tvrdého papíru. V uličce bylo
plno, ale bylo to zase něco nového. Krajina vypadala od kolejí úplně jinak než
ze silnice. I Mutěnice, jediná zastávka po trati, byly jiné a hezčí než jindy.
Na hodonínském nádraží vlak vítalo spousta diváků. Mnoho z nich bylo
oblečeno do dobových uniforem, lidových a sokolských krojů. Sokoli tu měli své
vlajky. Jedna žlutočervená, moravská zemská vlajka, která se za onoho idealizovaného státu nesměla vyvěšovat, hrdě zavlála z okna kupé. Neumdlévající
vlajkonoš ji držel stále co nejvýš, jak na nádraží, tak poté i na náměstí T. G.
Masaryka u jeho sochy. Barevnost krojů se střídala s vojenskou pompézností
hradní stráže, odlišitelné od jakéhokoliv jiného vojenského tělesa výšivkou
na rameni – tři štíty, lev a dvě orlice. Jednoduché, vkusné a elegantní. Na rozdíl
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od běžné symboliky státu si nehrající na nějaká "heraldická" pravidla. Žlutočervená moravská vlajka odvozená ze zlatorudé kostkované orlice z roku 1462
vlála hrdě tak vysoko, jak jí to teleskopická žerď dovolovala. Jako by s otázkou,
na kolika radnicích 5. července – po vzoru Břeclavi, zavlaje.
Ing. Antonín Růžička
MNO Krumvíř
Odemykání Svitavy – 4. dubna 2010
Konečně nám přišlo jaro, máme tu největší křesťanské svátky. Svatý Petr
odemknul prvosenkou – tedy petrklíčem, přírodu. Stromy a bylinky se po roce
zase učí kvést a ptáci zpívat. A tenhle symbolický klíč k sezóně tu neděli použili,
aby v bráně Moravského Krasu otevřeli Svitavu. Svitava je moravská řeka,
poněvadž nelze mít na Moravě řek českých. Ty, co v Čechách pramení, pokračují
dále Českou kotlinou k Vltavě a Labi. Voda z těch moravských končí v Černém
moři. Na břehu před blanenským nádražím u překvapivě vypuštěného jezu se
účastníci oblékali do neoprénu. Nafukovali rafty i čluny a čekali, hlavně čekali.
Také ovšem pozorovali dvojici mužů se žlutočervenými historickými moravskými
vlajkami. Někdo se zeptal: "Co je to za vlajky?", druhý, kde by se dala sehnat.
Další chtěl na loď nálepku s orlicí. "Nejsme přece žádní Švédi", řekl někdo napůl
hantecem. Pak již někomu došla trpělivost a vyrazil, oba praporečníci se chvatem
přesunuli ke starému mostu u soutoku Punkvy a Svitavy, aby jim mohli zamávat.
Někde na silničním mostě přes údolí Punkvy se skvěl nápis z 90. let: "Za svobodu a samosprávu". Starý most přes Svitavu oba vlastence dlouho nezdržel,
spěchali k lávce ke Klamovce, z níž bylo možno pozorovat vodáky sjíždějící
jedinou větší peřej a tudíž něco k vidění.
Mezi Blanskem a Brnem se Svitava klikatí malebným údolím. Železnici,
která ji doprovází, nutí prokusovat tunely ve skále. Zpočátku je jako třetí
do mariáše doprovází silnice na Lipůvku. Ve chvíli, kdy si železnice prorazí dva
souběžné tunely pod zříceninou Nového Hradu, musí řeka kolem. Meandrem
obchází skálu, loučí se se silnicí a dále ji až do Adamova provází úzký asfaltový
chodník. Na něm rychlým krokem pokračují oba praporečníci. Obchází kopec
a blíží se k opačnému konci tunelu. Projdou pod kolejemi k malebné studánce,
odtud je přímá cesta k ruinám šlechtického sídla dobytého Matyášem Korvínem.
Po obnovení bylo následně zničeno Švédy za třicetileté války. Vlajkonoši se
zdraví na dálku s vodáky a chvátají po proudu k malému bufetu – Hospůdce pod
hradem. Většina vodáků vyznávající zásadu, že se kolem hospody nechodí jako
kolem stodoly, se tu zastavuje. Žádné jiné občerstvení není tak strategicky
umístěno hned u vody s možností kotvení a schodištěm k řece. Zde jsme si dali
něco z nabídky černohorského pivovaru, který má dle vlastní reklamy nejlepší
pivo nejen na Moravě, ale v celé ČR. Jediného, kdo z chmele dělá nejen pivo,
ale i skvělé limonády. Pár pozdravů – někteří jsme se viděli na startu, jiní
na řece. Pokračovalo se dál. Před Adamovem je jez, připomínající sportovní
propusť. Každý musí své plavidlo přenést. To jsou místa, která zpomalují, ne tok
vody. Relativně prázdná řeka se tu plní spoustou lodí. Z jezu vlají naše dvě
moravské vlajky. Zde bych mohl skončit. Kousek odtud začínají rozsáhlé závody
ADAST, oddělující pěšinu od řeky. Potom již je město a železniční zastávka. Pro
naše chodce spoje domů. Vodáci pokračují po proudu do Bílovic až Maloměřic
(tedy Brna). Kdo ví, asi jak který. Takže za rok nashledanou.
Ing. Antonín Růžička, MNO Krumvíř
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Moravské Miramare
Když koncem 19. století narukoval Richard Ježek z Blanska na vojnu
k Rakousko-Uherskému válečnému námořnictvu se základnou v chorvatské Pule
na válečnou loď Andreas Hofer, tak poznal nedaleký Terst, poblíž kterého dodnes
stojí habsburský zámek Miramare. Po návratu zpět do Blanska spolu s bratrem
Karlem převzali od svého otce továrnu na zemědělské stroje. Tu posléze přestěhovali a rozšířili a z Richardovy iniciativy byla nová správní budova jejich firmy
K-R Ježek Blansko (včetně nedalekého vodojemu) v letech 1910–1911 postavena
ve stylu Miramare. Tato pozoruhodná stavba moravského Miramare se stala
na dlouhá desetiletí okrasou města Blanska. V dobách socialismu, ale i v současnosti, byl necitlivou okolní moderní zástavbou celkově narušen architektonický
ráz místa, což jen podtrhuje vedle stojící panelový dům. Dnes můžeme jen s nostalgií vzpomínat na kdysi slavné časy ježkovy továrny, která velmi úspěšně dobývala domácí i evropské trhy a svými kvalitními výrobky šířila um moravských
řemeslníků.
Vladimír Novotný
Místopředseda MNO

Castello Miramare

Miramare Blansko

Vožení krála
V srpnu roku 2008 jsem byl u kamaráda na chalupě v Čučicích, což je malá
dědina u Oslavan. Tento "rudý" kraj je proslavený zejména dělnickým hnutím,
hornictvím a oslavanskou elektrárnou, která vznikla již za Rakouska počátkem
20. století. Koho by napadlo, že v tomto hornickém kraji lze nalézt moravskou
folklorní tradici, jakou by člověk hledal ve zcela jiných koutech Moravy?
Nedaleko zmíněných Čučic je obec Ketkovice, čítající asi 650 obyvatel.
Není ničím příliš nápadná a zajímavá, nic se tu převratného nestalo a mimo
vzdálené zříceniny hradu Levnov, lidově zvaného Ketkovák, tu až na kostel nic
není. Avšak právě zde, v Ketkovicích, v této Podhorácké vesnici, byla 21. června
2008 po padesáti letech obnovena lidová tradice vožení krála, což je obdoba
jízdy králů, honění krála či hledání krála na Slovácku a Hané. Místní ketkovický
král měl i svoji královnu a celá akce probíhala v podhoráckých krojích. Podle slov
organizátorů se bude další vožení krála konat za dva roky, tedy právě letos –
v roce 2010.
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Dnes již zřejmě nikdo neví z jakého důvodu vznikla na Moravě národní
tradice jízdy, hledání, honění či vožení králů. Její výskyt až na Podhorácku je
však přinejmenším překvapující. V roce 2007 vyšla zajímavá kniha "Záhadná
jízda králů" (nakladatelství MH, edice Morava – utajená minulost), kterou napsal
Jiří Jilík, rodák z Prahy. V knize jsou popsány různé možné teorie vzniku této
tradice, mimo jiné zde autor rozebírá i několik velkomoravských stop tohoto
starého zvyku Moravanů.
Vladimír Novotný
Místopředseda MNO
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MORAVSKÁ HISTORIE
Moravský "korunovační klenot" podruhé
V čísle 15 Moravské obce jsme informovali o objevení a následném vystavení stříbrného ceremoniálního hejtmanského meče, který u svého držitele symbolizoval správu moravské země. Tento meč udělil císař Leopold I. moravskému
zemskému hejtmanu Františku Karlu hraběti Libštejnskému z Kolovrat. Dnes je
součástí sbírek v Rychnově nad Kněžnou, kde rodu Kolowratů patří zámek.
Přes snahu moravských památkářů o odkup insignie, rod Kolowratů, jehož
členové mají meč v držení již po 300 let a zbraň má pro něj velký historický
význam, jej odmítl prodat. Z těchto důvodů vznikla koncem loňského roku iniciativa Jihomoravského kraje a památkářů domluvit se s Kolowraty na zápůjčce
insignie a následném vytvoření kopie meče, která by byla vystavena v Brně
pro veřejnost. Kopie meče by mohla být prezentována i při společenských akcích.
Iniciativu podpořil i jihomoravský hejtman Michal Hašek, jež ČTK řekl: "Meč je
symbolem, který by měl posílit povědomost k moravanství, tradicím a moravské
zemi". V jednáních je připraven napomoci i ředitel brněnského památkového
ústavu Petr Kroupa, dle kterého: "Je úžasné, jakou reakci u veřejnosti objevení
a vystavení meče vyvolalo".
Věřme tedy, že se alespoň kopie hejtmanského meče, který má podle
historiků pro Moravany podobný význam jako pro Čechy české korunovační
klenoty, časem do Brna, sídla moravských hejtmanů, vrátí.
Ing. Jaroslav Krábek
Předseda MNO
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INVESTICE
A NOVÁ VÝSTAVBA
V MORAVSKÝCH MĚSTECH
Kolik miliard na vědu z EU zbude pro Moravu?
V těchto týdnech vrcholí v ČR tichý, ale urputný zápas o získání peněz
z evropských fondů – kapitoly Výzkum a vývoj pro inovace. Dotace jsou rozděleny na tzv. Evropská centra excelence a menší, regionální projekty. Smyslem
dotací je pozvednout úroveň chudších evropských regionů alespoň na průměrnou
úroveň EU. Z tohoto důvodu nemůže být příjemcem dotací region Praha, který
ve všech sledovaných ukazatelích překračuje požadované průměrné hodnoty EU.
Kdo však očekává, že miliardy z dotací poputují do chudších krajů, tedy především na Moravu, může být nemile překvapen. Brusel na takzvaná Evropská centra
excelence poskytne cca 17 miliard Kč. Do nejužšího výběru postoupilo celkem
devět projektů. Šest přímo a tři podmíněně. Překvapivě jsou v něm i dvě pražská: ELI [superlaser] Praha, Dolní Břežany (požadavek cca 6,5 miliardy Kč)
a BIOCEV [biomedicína] Praha, Vestec (požadavek cca 3,2 miliardy Kč). Stačilo
do žádosti uvést nikoliv sídlo toho, kdo je nositelem projektu, např. u BIOCEV
je to Karlova univerzita, ale umístnit budoucí areály do předměstských lokalit
Prahy, které již formálně patří do Středočeského kraje. Zbytek zařídili již ministerští úředníci. Paradoxně se tak může stát, že peníze na podporu chudších
regionů půjdou z větší části do Prahy. V ČR by to ostatně nebylo nic nového.
Z moravských projektů se do užšího výběru probojovala i tři velká centra:
Středoevropský technologický institut [CEITEC] Brno (požadavek cca 6 miliard
Kč); Mezinárodní centrum klinického výzkumu [ICRC] Brno (požadavek cca 3
miliardy Kč) /celkový rozpočet cca 5miliard Kč/; IT4 Innovations Ostrava
(požadavek cca 1,2 miliardy Kč) a jedno menší centrum – Centrum excelence
Telč (požadavek cca 150 milionů Kč). Definitivně neuspělo Evropské polymerní
centrum ve Zlíně a již dříve CESLAB – synchrotronová laboratoř Brno. Mimo tato
tzv. Centra excelence usilují o dotace i menší projekty. V této skupině, což jsou
pracoviště na regionální úrovni, jich soutěžilo z celé ČR celkem 59 o necelých 30
miliard Kč. K dispozici je však jen jedenáct miliard. Do finále postupuje celkem
38 žadatelů. K nim i k Centru excelence Telč se vrátíme příště. Nyní více
k úspěšným moravským projektům.
Středoevropský technologický institut [CEITEC] Brno
Cílem projektu CEITEC je vytvořit nadregionální centrum vědecké excelence, jehož výsledky budou srovnatelné se špičkovými evropskými vědeckými centry. CEITEC má být plně srovnatelný s předními světovými institucemi svého druhu a využívat přitom unikátních možností
plynoucích ze synergií mezi živými a neživými vědami. Hlavní body strategie CEITEC je přilákání
a podpora nejlepších vědců (místních i zahraničních) z oboru. K tomu bude složit špičková infrastruktura (síť sdílených a specializovaných laboratoří). CEITEC bude sdružovat laboratoře s nejlepším přístrojovým vybavením, které poskytne optimální podmínky pro vznik nových objevů. Výhodou bude koncentrace špičkového vybavení na jednom místě, tzn. seskupení klíčových přístrojů
do logických, tematicky vymezených a všem vědeckým pracovníkům centra přístupných celků –
"core facilities". Projekt společně připravuje šest subjektů: Masarykova univerzita Brno, Vysoké
učení technické Brno, Mendelova univerzita Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Akademie věd ČR – ústavy ÚFM a ÚPT v Brně a Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno.
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Středoevropský technologický institut CEITEC.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu [ICRC] Brno
ICRC Brno, které je společným projektem brněnské svatoanenské nemocnice a soukromé
americké kliniky Mayo, má spojit vědu a výzkum s praktickou medicínou. Je projektem dobře
známým a věnovali jsme se mu již několikrát. Naposledy v čísle 15 Moravské obce. Na rozdíl
od ostatních projektů má více-zdrojové financování.
IT4 Innovations
IT4 Innovations je projekt, jehož cílem je vybudovat národní centrum excelentního
výzkumu v oblasti informačních technologií. Součástí projektu je pořízení velmi výkonného superpočítače, který by měl být uveden do provozu okolo roku 2014, přičemž by se měl v té době zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Centrum excelence IT4 Innovations by mělo
skloubit funkci výzkumného centra pro akademické účely s výzkumem pro potřeby aplikační sféry.
Základem plánovaného centra bude computing (počítání), který je vytknut před ostatní vědní disciplíny. Klíčovou technologickou investicí v rámci projektu je pořízení vybavení Superpočítačového
centra v hodnotě cca 32 mil. EUR. Projekt společně připravuje pět subjektů: Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké
učení technické v Brně a Ústav geoniky AV ČR v Ostravě.

Ing. Jaroslav Krábek
Předseda MNO
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