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Březen a duben v Moravské národní obci
Dne 10. března 2016 se v Brně uskutečnilo společné jednání Grémia a Společné rady MNO. Mimo jiné
se věnovalo Návrhu Programu MNO na roky 2016 až 2020. Návrh Programu byl po zapracování
připomínek doporučen ke schválení na Členské schůzi v Olomouci konané 16. dubna 2016. Její
program a technické zabezpečení bylo rovněž projednáno a schváleno. Dále byl projednán přestup
členů nefungujícího místního sdružení MNO Slovácko-Valašsko do fungujících MS MNO a dočasné
zrušení tohoto MS. S. Blažek informoval o zajištěnosti III. ročníku Moravského dne v Olomouci, který
se koná 28. května 2016 a je jednou ze dvou nejvýznamnějších prezentačních akcí MNO. R. Veselý
informoval o přípravách říjnového Dne za Moravu 2016 v Brně a návrzích na možné změny trasa
pochodu, rozšíření aktivit a činností aj. V souvislosti s těmito akcemi byly projednány schváleny:
„Zásady účasti a propagace členů jiných organizací na akcích MNO“, v následujícím znění:
Na veřejných akcích organizovaných MNO




je zakázaná aktivní propagace jiných organizací formou rozdávání vlaječek, pozvánek a jiných
propagačních materiálů
je povoleno označení mateřské organizace účastníků
po předchozím schválení hlavním pořadatelem mohou být prezentovány materiály související
s Moravou, její kulturou, historií apod.

Podrobný zápis z jednání Grémia a SR MNO obdrželi všichni předsedové Místních sdružení MNO
v elektronické podobě a je u nich na požádání k dispozici.

Dne 31. března 2016 se v Brně uskutečnilo 18. zasedání Moravského kulatého stolu. Zúčastnilo se
celkem 21 zástupců moravských organizací, dalších osm se řádně omluvilo. Poprvé se jednání konalo
podle nově přijatého organizačního řádu, kdy jednotlivé delegace jsou označeny jmenovkami
organizací, aby bylo zřejmé, jakou organizaci delegát na jednání zastupuje. MNO zastupoval její
předseda Ing. Jaroslav Krábek.
MKS v části organizační projednal a schválil seznam akcí podporovaných Moravským kulatým stolem.
Podpořil i Společné prohlášení MNK a MNO z 9. února 2016 odmítající snahu několika jednotlivců
postavit do rozporu fakta, uvedená v „Tříkrálovém prohlášení 2016“ od MNK a ve „Stanovisku
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k nacionalizmu“ od MNO. Toto prohlášení bylo uveřejněno již v únoru na stránkách MNO. Členové
MKS byli rovněž informováni, že na základě požadavku některých členů MKS (včetně MNO), el.
časopis „Hlas Moravy“, nebude nadále používat označení „S podporou Moravského kulatého stolu“.
Následoval hlavní bod programu, přednáška Ing. Jana Smejkala:
„Moderní moravanství – nepřítel státu“.
Přednesený materiál je rozpracováním tezí ze 17. zasedání MKS z listopadu loňského roku. Je
rozpracován do čtyř okruhů a jeho nosnou myšlenkou je postavit proti české ideologické doktríně
doktrínu moravskou. Sylabus přednášky o Moderním moravanství obdrželi všichni předsedové
Místních sdružení MNO v elektronické podobě a je u nich na požádání k dispozici.

V sobotu 16. dubna 2016 se v Olomouci uskutečnila Výroční členská schůze Moravské národní obce,
které řídil a moderoval PhDr. David Unger. Po zahájení v 10.00 a projednání a schválení organizačních
bodů následovaly Zprávy o činnosti (přednesl Jaroslav Krábek) a o hospodaření obce (přednesl Luděk
Poláček). Protože tři členové dosavadní Společné rady MNO požádali v průběhu prvního čtvrtletí
tohoto roku o uvolnění z funkce, bylo nutné zvolit novou Společnou radu. Na základě návrhu Grémia,
Členská schůze schválila snížení počtu členů Společné rady na sedm. Současně Členská schůze
schválila pro dlouholetého člena SR Ing. Jaroslava Rejnuše, který již nebude v budoucnu kandidovat
do vrcholných orgánů MNO, udělení čestného členství ve SR, jako výraz poděkování za jeho
dlouholetou obětavou práci. U ostatních dvou odstupujících členů, Ing. Karla Švece a především
PhDr. Davida Ungra, je předpoklad znovuzapojení do práce ve vedení MNO v dalších létech.
Nedlouho před zahájením Členské schůze se z vážných zdravotních důvodů omluvil z jednání a tím i
z kandidatury do SR, další její dlouholetý člen Vladimír Novotný. V následující tajné volbě byli zvoleni
do Společné rady MNO, v abecedním pořadí: Stanislav Blažek, Lenka Holaňová, Ing. Jaroslav Krábek,
Jiří Máca, Luděk Poláček, Ing. Vojtěch Říha a Mgr. Jan Studeník. V následné přestávce na oběd se
nově zvolení členové Společné rady MNO sešli k volbě předsedy Společné rady. Zvolen byl dosavadní
předseda SR Ing. Jaroslav Krábek, který neměl protikandidáta. Po ukončení přestávky následovalo
pojednání Programu MNO na roky 2016 až 2020. Ten představil předseda MNO Jaroslav Krábek a
současně nastínil vize dalšího fungování a směřování Moravské národní obce. Při projednávání
„Programu“ se mimo jiné opět objevil názor na vhodnost vypustit z názvu MNO „národní“, které
může u některých svádět k domněnce, že jsme nacionalistickou organizací. Následná diskuze
jednoznačně odmítla změnu tradičního názvu, a to jak z důvodu ztráty hodnoty dlouholeté značky,
tak především ze zkušeností z mnohaleté praxe, které potvrzující, že za ojedinělým obviňováním
z nacionalismu, se ve skutečnosti vždy skrývají protimoravské názory těchto kritiků a název je pouhou
záminkou. Po zapracování drobných připomínek byl Programu MNO na roky 2016 až 2020 schválen.
Posledním bodem programu Členské schůze byla všeobecná rozprava, ve které se přítomní dověděli
podrobnosti o připravovaném Moravském dni v Olomouci, který se bude konat v sobotu 28. května
2016 a mnohé další zajímavosti. Jednání bylo ukončeno v cca 16.30.
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V sobotu 23. dubna 2016 se v Brně na náměstí Svobody uskutečnila demonstrace proti názvu
Czechia a za samosprávu Moravy, které se zúčastnilo asi 200 lidí a bylo zde možno podepsat i
příslušnou petici. Organizátory této akce byla strana Moravané. MNO tuto akci podpořilo, jak
propagací na svých stránkách, tak účastní našich členů z Brněnska. Důvodem podpory byla především
možnost prezentovat moravskou problematiku ve veřejném prostoru. Za Moravskou národní obec
vystoupil její předseda Ing. Jaroslav Krábek, který ve svém projevu upozornil na souvislost zachování
Moravy a existenci Moravanů. O akci informujeme na našich stránkách, kde je možné si prohlédnout i
fotografie.

Ing. Jaroslav Krábek
předseda Moravské národní obce

Iniciativy a spolupráce
Iniciativy
Iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky“ je v plném proudu. Náš tým oslovuje radnice, obecním
představitelům objasňuje cíle vlajkové iniciativy i našeho spolku. Lze konstatovat, že výzva pro rok
2016 v její části o moravských symbolech, je vypracována na vysoké odborné úrovni a prakticky se
v komunikaci se starosty osvědčila: méně resp. žádné úsilí do symboliky a více prostoru pro myšlenky.
V doprovodné části výzvy - zpřístupnění pamětihodností zdarma nebo se slevou je v tomto momentě
již několik nově zúčastněných muzeí, na jejich žádost zasíláme informační materiály.

Byla zahájena nová iniciativa „Osobnost Moravy“, která bude každoročně formou ankety oceňovat
tímto titulem osobu spjatou s Moravou. V současnosti probíhají nominace na Osobnost Moravy 2016.
Hlavním koordinátorem je pan Petr Konečný, místopředseda MNO Brno.
Spolupráce
Navazujeme kontakty s Moravany žijícími v zahraničí. K užší spolupráci oslovujeme i zdejší osobnosti,
organizace i podnikatele, kteří by svým jménem či jiným způsobem mohli přispět k udržování a
rozvíjení moravského povědomí.
Žádostí o spolupráci s místními oficiálními orgány se podílíme na organizaci Moravského dne
v Olomouci, který se koná dne 28. května 2016.

Lenka Holaňová
místopředsedkyně Moravské národní obce
Iniciativy a vnější spolupráce
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Oblast komunikace a multimédia
Byl zpracován leták o Moravě v angličtině, částečně jde o překlad letáku vytvořeného v loňském roce,
některé části byly nahrazeny základními informacemi o Moravě. Výtisky budou k dispozici na
Moravském dni v Olomouci a dalších akcích Moravské národní obce.
Po delší odmlce ve vycházení našeho časopisu Moravská obec, připravujeme opětovné vydání
časopisu. Role šéfredaktora se zhostil Martin Višňa z MNO Olomoucko. Na nové číslo ve zcela novém
stylu se můžete těšit v průběhu června.
Navázali jsme spolupráci s občanským sdružením "Českomoravská hranice nás spojuje", které si klade
za cíl zdokumentovat, označit a turisticky zviditelnit historickou hranici Čech a Moravy. Zároveň
proběhly schůzky s panem Nesibou, který se dlouhá léta zabývá dokumentací a obnovou historických
hraničních kamenů na zemské hranici, jehož materiály budou sloužit jako důležitý podklad.

Vojtěch Říha
místopředseda Moravské národní obce
Komunikace a multimédia
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Pozvánka
Moravský den Olomouc
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Za poklady Velké Moravy
Objevte s námi poklady Velké Moravy, tentokrát v nejvýznamnějších centrech Nitranského knížectví.
Cíl: Nitra (SK), Bojná (SK)
Termín: 4. června 2016 (předpokládaný odjezd v 6:00 od žel. nádraží Brno - Židenice)
Cena: dospělí 450,- Kč, děti do 15 let 200,- Kč
Koordinátor výletu: Miroslav Musil,
e-mail: zdenao@seznam.cz, mobil: 725 981 055.
Těšíme se na Vás!

Jiří Máca
předseda MS MNO Podstarohorci
a členové místního sdružení MNO Podstarohorci.

Více na www.zamoravu.eu
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