
Program Moravské národní obce 
na roky 2009 — 2011 

 
Tento program je otevřeným dokumentem a může být upravován a doplňován dle reality vývoje jak v České republice,  
tak v Moravské národní obci. 
 
A| Organizace 
 
1.     Organizačně a technicky zabezpečovat možnost pravidelných setkání členů a příznivců Moravské 

   národní obce (MNO) v pracovní dny, a to alespoň jednou měsíčně. Pro členy a příznivce ze vzdále- 
  nějších míst o víkendech, několikrát do roka. 

2.    Pokračovat v rozšiřování členské základny. 
3.   Zabezpečit funkční webové stránky MNO. 
4.   Zabezpečit pravidelné vydávání Sborníku MNO a elektronického listu Moravská obec.  
5.   Pokračovat ve spolupráci s ostatními promoravskými subjekty. 
 
B|   Upevnění moravské identity 
 
1.   Připravit a každoročně realizovat Výroční pochod Moravanů. 
2.   Zajistit stálé rozšiřování počtu čtenářů elektronického listu Moravská obec. 
3.   Hledat a organizačně zabezpečit nové formy propagace myšlenek a cílů MNO. Využít možnosti inter- 
  netu. 
4.  Sledovat a podporovat akce jiných subjektů směřující ke stejným nebo podobným cílům, jaké má 
   MNO. 
5.  Podporovat myšlenku vzniku Moravského národního domu. Podílet se na jeho ideové a programové  
  náplni. 
 
C|   Politická činnost 
 
1.   Sledovat a pravidelně projednávat politický vývoj v ČR s důrazem na řešení moravské otázky.  
  Podporovat ty politické strany, jejichž činnost směřuje k posílení práv Moravy a Moravanů. 
2.   Sledovat a pravidelně projednávat způsoby řešení práv národnostních, regionálních a náboženských  
  minorit v ČR a jiných zemích, především v EU. 
3.   Názory a postoje MNO, jejích členů a příznivců, zveřejňovat ve vlastních médiích. 
4.  Připravovat reálný a obhajitelný program moravského hnutí s jasně definovanými, postupnými cíli.  
  Tento program konfrontovat s programy jiných promoravských subjektů. 
 
D|   Historie, kultura a rozvoj Moravy 
 
1.   Sledovat zajímavosti a novinky z historie, kultury a rozvoje Moravy, včetně činnosti moravských  
  kulturních a společenských organizací. Aktuální informace a zajímavosti zveřejňovat v elektronickém  
  listu Moravská obec, obsáhlejší články, úvahy a studie ve Sborníku MNO. K nejzajímavějším tématům 
   pořádat besedy. 
2.   Pokračovat v pravidelném organizování pochodů MNO po stopách moravské historie, kultury,  
  přírodních a technických zajímavostí. 
3.   Hledat a organizačně zabezpečit další aktivity směřující k rozšíření znalostí o minulosti i budoucnosti 
   Moravy. 
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