
Program Moravské národní obce 
na roky 2012 — 2014 

 
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 pravidelná jednání Výkonného vedení (VV) a Společné rady 

   (SR) Moravské národní obce (MNO). Pro zabezpečení účasti členů VV a SR z různých míst Moravy,  
  zavést sobotní termíny jednání.   

2.    Pokračovat v rozšiřování členské základny a v zakládání nových Místních a Oblastních sdružení 
   s cílem postupného, rovnoměrného pokrytí celé Moravy. 

3.   Zabezpečit pravidelné vydávání elektronického listu Moravská obec a Sborníku MNO.  
4.   Posílit odbornou základnu MNO, organizačně a personálně zabezpečit vznik nových Odborných sekcí. 
5.   Pokračovat ve spolupráci s ostatními promoravskými subjekty. 
 
B|   Upevnění moravské identity 
 
1.   Připravit a každoročně realizovat Den za Moravu jako reprezentativní, celomoravskou akci MNO,  
  navazující na regionální akce zabezpečované jednotlivými Oblastmi MNO. 
2.   Pokračovat v úspěšných iniciativách MNO, například "Za vyvěšování moravské vlajky", atd. Rozšiřovat  
  a zkvalitňovat jejich obsah. 
3.   Pokračovat v zahájeném projektu "Moravský meč" a podporovat přípravu vzniku "Moravského národního 
   domu".  
4.   Dokončit studii o Moravském národě v podobě obhajitelné před odbornou veřejností, ale srozumitelné  
  i pro laické čtenáře. Zajistit její maximální rozšíření.  
5.   Hledat a organizačně zabezpečit nové formy propagace myšlenek a cílů MNO. V co největší míře  
  využívat elektronických medií. 
6.   Sledovat a podporovat akce jiných subjektů směřující ke stejným nebo podobným cílům, jaké má  
  MNO. 
 
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 a je 
   v souladu se stanovami a principy práce MNO.  
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, jejich 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 a exkurzí MNO po stopách moravské historie,  
  kultury, přírodních a technických zajímavostí. Tyto pochody organizovat na místní, případně oblastní  
  úrovni. 
3.   Hledat a organizačně zabezpečit další aktivity směřující k rozšíření znalostí o minulosti i budoucnosti  
  Moravy. 
 
Leden 2012                                         VV a SR MNO  


