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Senát schválil nová pravidla pro sčítání lidu

Nejméně 1 552 radnic v ČR vyvěsí letos 
u  příležitosti svátku patronů Moravy 

sv.  Cyrila a Metoděje moravskou vlajku

Senát schválil beze změn pravidla pro sčítání 
lidu, bytů a domů, které se uskuteční koncem 
března příštího roku. Lidé budou při příštím sčí-
tání odpovídat na méně otázek než v minulosti, 
neboť část dat získá Český statistický úřad z  ve-
řejných registrů. Zákon o sčítání nyní dostane 
k  podpisu prezident Miloš Zeman.

Při předchozím sčítání v roce 2011 lidé vypi-
sovali tři listy s 47 údaji, příští rok budou uvádět 
o dvě desítky údajů méně do dvou listů. Formu-
láře budou moci vyplnit elektronicky. Tiskopisy 
v papírové formě doručí sčítací komisaři pouze 
lidem, kteří informace elektronicky neodešlou.

Prostřednictvím formulářů bude Český sta-
tistický úřad zjišťovat jména a příjmení lidí, 
druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum 
narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, 
mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, 
povolání nebo dojíždění do zaměstnání. Data 
budou zpracovávána v anonymizované podobě. 
Statistici budou zjišťovat také způsob bydle-
ní, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, 
způsob vytápění nebo složení domácnosti, tedy 
seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi. Nadále 
budou moci dobrovolně uvádět i to, zda se hlá-
sí k nějaké náboženské víře.

Za nevyplnění formuláře nebo jeho záměrně 
chybné vyplnění bude hrozit pokuta 10 000 ko-
run, za zneužití údajů ze sčítání až půlmilionová 
sankce. Sčítání má včetně přípravy a vyhodnocení 
v období od roku 2018 do roku 2023 stát 2,23 mi-
liardy korun. Minulý cenzus vyšel na 2,27 miliar-
dy korun. Statistici ale uvádějí, že úspora bude 
až pětinová vzhledem k využití registrů.

Poprvé bylo sčítání lidu na českém území 
v  roce 1869. Od roku 1918, tedy od vzniku sa-
mostatného Československa, se jich uskutečnilo 
devět. Zatím poslední bylo před devíti lety, kdy 
se dotazníky daly poprvé vyplňovat přes in-
ternet. Zatímco severské státy, Slovinsko či Ra-
kousko získávají údaje hlavně z databází úřadů, 
v Česku se budou muset znovu zapojit všichni 
lidé. České registry všechna potřebná data ne-
obsahují. Statistici se ale budou snažit využít 
informace, které v nich jsou.

Zdroj: blesk.cz

Poděkování místopředsedkyně Moravské ná-
rodní obce Lenky Holaňové radnicím:

Vážení představitelé obcí a měst,
zítra, tj. 5. července, si připomeneme státním 

a  moravským svátkem příchod slovanských vě-
rozvěstů, patronů Moravy a spolupatronů Evro-
py, svatých bratří Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu. Ve většině moravských obcí zavlaje 
v  tento den vlajka Moravy. Ráda bych vám dnes 
jménem Moravské národní obce srdečně po-
děkovala, že i vaše obec je jednou z těch, které 
tímto způsobem připomenou svým občanům 

tradiční hodnoty, moravskou identitu a souná-
ležitost k Moravě. Vyvěšení moravské vlajky na 
budově vašeho úřadu je symbolický akt, kterým 
vyjadřujete úctu k cyrilometodějské tradici a po-
ctu naší rodné zemi Moravě, její bohaté historii, 
tradicím a nezaměnitelné kultuře.

Vážení představitelé obcí a měst, vaší zásluhou 
zůstane Morava a její kulturní dědictví v srdcích 
jejích obyvatel stále živá, nesmírně si toho váží-
me. Přeji vám a vašim občanům mnoho úspěchů 
a krásný 5. červenec.

S úctou Lenka Holaňová
4. července 2020

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/650385/senat-schvalil-nova-pravidla-pro-scitani-lidu-co-vsechno-budeme-muset-prozradit.html
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Korovnavir: druhořadé postavení Moravy a Slezska

Smutná zpráva
V úterý 21. července zemřel 

ve věku 80 let PhDr. Jiří Kvapil. 
Středoškolský profesor a muziko-
log. Významný moravský patriot. 
Smuteční církevní obřad se usku-
tečnil ve středu, 29. července ve 
13  hodin v kostele Sv. Jiljí v Brně-
Líšni. Poté jej jeho nejbližší dopro-
vodili na místní hřbitov.

Zemřel další Moravan, který 
spolu s námi usiloval léta o spra-
vedlivé územně správní členění 
naší republiky a obnovení nede-
mokraticky zrušených práv Mo-
ravy a našeho Slezska, ale který se 
toho již nedočkal.

V průběhu pandemie koronaviru a nemoci 
COVID-19, kterou způsobuje, se opět prokázalo, 
že český stát se chová vůči Moravě a Slezsku dis-
kriminačně a Moravany zjevně považuje za ob-
čany druhé kategorie. Je zcela zřejmé, že na po-
čet obyvatel Moravy a Slezska připadá mnohem 
méně odběrových center. Náš spolupracovník 
z lékařské praxe, jehož totožnost ponecháváme 
skrytou z důvodu možného ohrožení zaměstná-
ní pro kritické postoje, k tomu dodává:

„Z rozmístění odběrových míst na korona-
virus je vidět, kdo je občanem první kategorie 
a kdo občanem druhé kategorie. V Čechách je 
3× větší počet odběrových míst na koronavirus 
než v moravskoslezském prostoru. Na Moravě 
nejsou dokonce ani v krajských městech Jihlava 
a Zlín, zatímco v Čechách nezapomenou ani na 
16. tisícový Benešov, ležící na okraji Prahy. Tes-
tování na koronavirus je teď už technologicky 
docela dostupné a není důvod držet to jenom 
pro nadlidi…

…Když veškerá ta panika začala, tak se v Pra-
ze budovala diagnostická centra, kterých bylo 
dost i pro milionové město, zatímco na Moravě 
ke stejnému problému přistoupili zřízením ghe-
ta na Uničovsku a Litovelsku. Když se testuje 
tzv.  inteligentní karanténa, tak samozřejmě zase 
na Moravě. Inteligentní karanténa má pomocí 
mobilů sledovat pohyb obyvatelstva. U kapénko-
vé infekce je to velmi pochybný krok. Ten stejný 
nástroj však lze velmi dobře využít ke sledování 
pohybu obyvatelstva a zejména politicky nepo-
slušných lidí…

Proč se to netestuje na pražských manažerech 
a podnikatelích? Proč zase represe nejdříve na 
Moravě?“

Další ukázka dvojího metru na Čechy a Mo-
ravu: Když se zakazovaly hromadné akce, tak 
Bezpečnostní rada státu rozhodla, že Světový 
pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě, 
konaný ve dnech 5 až 8. března 2020, se musí 
konat bez přítomnosti veřejnosti, ale pražská 

derby Slavie a  Sparty 8. března 2020 proběhla 
s publikem.

Z uvedených skutečností je zřejmé, že český 

stát opět prokázal, že ve vztahu k Moravě není 
schopen překročit svůj historický stín a   starat 
se nestranně stejně zodpovědně o Čechy a Mo-
ravany. My Moravané však toto ani od českého 
státu nežádáme, je totiž přirozené, že každý se 
stará především o to, co považuje za sobě vlast-
ní. A  Praze jsou vlastní Čechy. Morava a Slezsko 
jí přirozeně vlastní nikdy nebyly, nejsou a  ne-
budou, nelze tedy realisticky nikdy předpoklá-
dat stejný a spravedlivý přístup, zodpovědnost 
a  investice vůči Moravě jako vůči Čechám.

My, Moravané, požadujeme systémovou mož-
nost starat se o své záležitosti samostatně a  mít 
k tomu odpovídající institucionální – státní ná-
stroje a vlastní nezávislé finanční zdroje. Usi-
lujeme o obnovu moravské státnosti v takové 
formě, abychom si mohli mimo jiné i zdravot-
nickou problematiku řešit samostatně v rámci 
Moravy ku prospěchu a potřebám Moravanů. 
Takovou obnovou moravské státnosti je pouze 
silný federativní princip rovnoprávného posta-
vení moravské republiky s českou republikou 
a výslovné – zákonem stanovené rovnoprávné 
postavení Moravanů s Čechy po všech stránkách 
– národnostních, politických, ekonomických, 
sociálních, mezinárodních a v neposlední řadě 
i kulturních.

Zdroj: Moravané
3. července 2020

Foto: olomoucka.drbna.cz
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Mladí Jihlavané se cítí být Čechy. Jejich rodiče jasno nemají
Jihlava leží na staré zemské hranici a obyvatelé 

jsou rozdělení v názoru, jestli patří spíš k Mo-
ravě, nebo do Čech. Má tohle město blíž k Če-
chám, nebo k Moravě? V Olomouci nebo Plzni 
by si lidé po takovém dotazu poklepali na čelo 
– odpověď je úplně jasná. Jihlavané se ale často 
zamyslí. A někteří řeknou, že neví. Není divu, 
dnešní Jihlavu přímo protíná hranice dvou his-
torických zemí. Záleží i na úhlu pohledu. Co je 
důležitější? Historie, nářečí, nebo třeba dnešní 
vazby na Prahu a Brno?

Redakce Sedmičky uspořádala průzkum 
v  ulicích Jihlavy, v němž padla zmíněná otázka 
a k   tomu doplňující dotaz, jestli se respondent 
sám cítí být Čechem, nebo Moravanem. Odpo-
vědi byly pestré. „Jihlava je rozpolcená. Z rozho-
vorů s Jihlavany jsem ale získal dojem, že Brnu 
nemůžou zapomenout dobu, kdy patřili pod 
Jihomoravský kraj. Cítili se utiskovaní,“ uvedl 
František Pazdera, který sám pochází z Moravy 
a v Jihlavě léta pracoval.

„Já jsem Čechoslovenka, ze Slovenska pochází 
moje máma. Jinak tuhle otázku neřeším,“ smála 
se prodavačka Eva Sýkorová. Dá se narazit i na 
místní patrioty, není jich ale mnoho. „Ani Če-
chy, ani Morava. Jsme zkrátka z Vysočiny,“ od-
pověděl Jihlavan Petr Žák. Spolu s manželkou 
patří k pouhé pětici lidí, kteří ze stovky oslove-
ných odpověděli podobně.

Přerušená tradice
Pohotovou odpověď má historik Zdeněk Jaroš 

z Muzea Vysočiny Jihlava. „Geograficky je Jihla-
va jednoznačně moravské město. Němci, kteří tu 
po staletí převládali, inklinovali k německému 
Brnu a k Vídni. Přitom se ale sami cítili být Mo-
ravany. Dříve byl silnější zemský patriotismus 
než ten národní,“ zdůraznil Jaroš.

Dnes Jihlava nemá vlastní identitu vyjasně-
nou. Po skončení války a vyhnání Němců ubylo 
Jihlavě nejméně třináct tisíc obyvatel a noví při-
cházeli ze všech možných koutů.“Rodina pochá-

zí od Třebíče, od Telče, od Znojma,“ to byla častá 
odpověď respondentů v dotazníku Sedmičky. 
Necelá desetina lidí odpověděla, že Jihlava pat-
ří k Čechám, ale oni jsou Moravané, anebo že je 
město moravské, a oni se cítí být Čechy.

Odkud přicházeli lidé, kteří po válce nahra-
dili Němce? „Když pomineme počáteční divo-
kou fázi, během které si někteří dosídlenci jen 
nakradli majetek, bylo dosídlování spíš pozvol-
né. Rozhodující roli hrál průmysl, za prací sem 
přicházeli hlavně kvalifikovanější dělníci nejrůz-
nějších profesí,“ řekl historik Jaroš.

Patriotismus typický pro německé obyva-
telstvo se podle něj už nikdy neobnovil. „Pro 
místní Němce byla Jihlava středem světa. U nově 
příchozích Čechů se pocit sounáležitosti s regi-
onem nevytvořil ani po třech, čtyřech genera-
cích,“ míní Jaroš.

Život na hranici
Středověká hornická Jihlava vyrostla na mo-

ravské straně zemské hranice. Vsi v okolí, které 
městu patřily, byly zčásti české a zčásti moravské. 
Dnes už se Jihlava rozkládá na obou stranách 
čáry, jež vede od západu řekou Jihlavou a poblíž 
Jánského kopečku se stáčí na sever.

Na hranici v historii vznikaly kuriózní situ-
ace. „V roce 1584 došlo k ojedinělé události. 
Velikonoce se slavily například v Bedřichově, 
na Pávově či ve Smrčné o čtyři týdny dříve než 
v   sousední Jihlavě,“ napsal jihlavský publicista 
a astrolog Leo Švančara pro internetový server 
Z   Jihlavy. Důvodem byla reforma kalendáře. 
Podle rozhodnutí císaře Rudolfa II. přešly Čechy 
z juliánského kalendáře na gregoriánský v lednu, 
ale moravští stavové si s provedením císařského 
výnosu dali načas a kalendář změnili až v říjnu.

„Za řekou Jihlavou byl již první duben, ale 
v  samotném městě měli úředně teprve 22. břez-
na. A protože se datum Velikonoc odvíjí od prv-
ního jarního úplňku, byl rozdíl v termínu svátků 
celé čtyři týdny. Jihlavanovi stačilo přejít řeku 

a   mohl oslavit Velikonoce dvakrát po sobě,“ 
píše Švančara. V roce 1949 se změnilo správní 
členění Československa a hranice mezi Čechami 
a Zemí moravskoslezskou, zřízenou za první re-
publiky, ztratila význam. Obce Staré Hory, Bed-
řichov a  Hruškové Dvory, už v podstatě srostlé 
s Jihlavou, ale stále spadaly pod Havlíčkův Brod.

„Bydleli jsme v Bedřichově přímo na hranič-
ní ulici, nynější Sokolovské, na její české stra-
ně. Nazývala se Na Mýtě, protože se tam dříve 
přecházelo z Čech na Moravu. Neměli jsme 
vybudovanou kanalizaci ani vodovod, kdežto 
na moravské straně ulice, tedy v Jihlavě, už tyto 
vymoženosti byly,“ vzpomíná na dětství sedma-
šedesátiletá Marie Valenová.

Pylony na hranici
V roce 1951 Jihlava tyto a další obce a osady 

pohltila, i když zrovna Bedřichovští byli proti. 
Do dnešních dnů připomínají historickou hrani-
ci Jihlavanům čtyři pylony, které dala roku 1750 
vztyčit císařovna Marie Terezie. První směrem 
od řeky stojí U Skály, druhý na Sokolovské uli-
ci, třetí u Kronospanu na Pávovské a poslední 
nahoře u silnice na Heroltice. „Po stranách jsou 
vytesané zemské znaky. Známe i jméno tvůrce 
pylonů, byl jím polenský sochař Václav Morá-
vek,“ přiblížil původ kamenných strážců hranic 
jihlavský archivář Vlastimil Svěrák.

Co by na otázku, zda je Jihlava bližší Čechám, 
nebo Moravě, řekl etnograf? Z národopisného 
pohledu leží Jihlavsko na Moravském Horácku, 
přičemž Vysočina zahrnuje ještě České Horácko 
a Podhorácko. „O příslušnosti Jihlavy ale toto 
dělení nic nevypovídá, je úplně specifická. Žili 
zde Němci a jejich střízlivý kroj se velmi lišil od 
toho, který se nosí například v Telči. České ženy, 
které také německý kroj nosily, jej po válce odlo-
žily. Muži přestávali nosit ten svůj už od konce 
devatenáctého století,“ uvedla etnografka z jih-
lavského muzea Dana Nováková.

V anketě, která zahrnovala padesát mužů 
a  padesát žen vybraných tak, aby vzorek odpo-
vídal věkovému složení obyvatel města, mírně 
převládl názor, že dnes má Jihlava celkově blíž 
k Čechám. K Moravě se hlásila asi třetina do-
tázaných. Při sčítání lidu se přitom k moravské 
národnosti hlásí jen malý zlomek Jihlavanů. 
K   Moravě tíhli spíš starší lidé. Z mladých do 
dvaceti let se za Moravana nepovažoval nikdo.

Zdroj: E15.cz, Magazín
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Hoaxy a dezinformace historicky a filozoficky
V posledním období u nás i ve světě prudce 

roste tendence pranýřovat, skandalizovat, kri-
minalizovat, anebo jiným způsobem postiho-
vat dezinformace a falešné zprávy. Zašlo to tak 
daleko, že za dezinformace a hoaxy začaly být 
stále častěji označované všechny informace, se 
kterými samozvaná skupinka nesouhlasí, nero-
zumí jim, anebo k nim má subjektivní výhrady. 
V některých případech jsou za hoaxy dokonce 
absurdně vydávané i vtipy. Dlouho jsem takové 
trendy podceňoval, primitivům, kteří tak kádro-
vali některé autory i média jsem se spíš vysmíval 
a celou záležitost vnímal okrajově. Později mě 
však vývoj v této oblasti přinutil začít brát tyto 
praktiky vážně, protože jsem nabyl přesvědče-
ní, že nám reálně hrozí plazivý návrat cenzury, 
a  to takovým způsobem, že většina občanů na to 
buď nepřijde, anebo na to nestihnou zareagovat 
a uvaří je jako žaby v hrnci. Tím spíš, že větši-
ně novinářů, kteří by měli být „strážnými psy 
demokracie“, takové ohrožení svobody projevu 
nepřekáží. Není se tedy čemu divit, že novodobí 
politruci zajásali a považují nové možnosti cen-
zury za přelomové.

Pokusím se ozřejmit historický a filozofický 
kontext takových praktik. Obhájci zásahů do 
svobody projevu se brání nejčastěji tím, že hoa-
xy jsou pro společnost škodlivé, že sami občané 
si přejí zakročit proti konspiračním médiím a že 
to v žádném případě nelze považovat za cenzu-
ru. Slovo cenzura pochází z latinského censeo, 
-ere a  znamená hodnotit. Na hodnocení spisů si 
v  čase středověku vytvořila autoritativní mono-
pol církev. Zdůvodňovala si to i tím, že sami vě-
řící žádali své kněze, aby jim pomohli vyznat  se 
v tom, co je pravdivé a co ne, co je správné a co 
ne. Když se však objevil konkurent církevní au-
tority v podobě reformace, církev se rychle zori-
entovala a z individuálních doporučení se stala 
všeobecně závazná nařízení. Jedním z konkrét-
ních výsledků tridentského koncilu bylo v roce 
1557 vydání seznamu zakázaných knih, což byl 

první seznam svého druhu a vešel do dějin pod 
názvem Index librorum prohibitorum. „Index“ 
dodnes zůstal symbolem a synonymem brutál-
ního omezování lidského ducha, potlačování 
svobody myšlení a symbolem odvěké tvrdosti 
církevní cenzury. [1]

Třeba však zdůraznit, že v období, kdy seznam 
zakázaných knih vznikl, svobodu projevu nikdo 
nepožadoval. Nemáme žádné záznamy, které 
by potvrzovaly, nebo alespoň naznačovaly, že 
by cenzura někomu překážela. Vůbec prvním 
myslitelem, který se ozval proti zakazování spi-
sů s   předpokládaným závadným obsahem, byl 
v  roce 1580 francouzský filozof Michel de Mon-
taigne. Knihy, které podle tehdejšího rozšířené-
ho mínění ohrožovaly mravnost a vzdělanost, 
anebo vznikaly pochybnosti o jejich pravdivosti, 
navrhoval ignorovat, ne zakazovat a trestat za 
ně. Vyzdvihoval úlohu vlastního úsudku, vkusu 
a výběru. [2] Evropské chápání svobody proje-
vu se vyvinulo ze sporu dvou velkých myslitelů. 
Francouzský osvícenský filozof Charles de Mon-
tesquieu hlásal, že myšlenku nelze trestat, že její 
škodlivost se musí projevit konkrétním činem. 
Zákony by měli stíhat jen reálné zločiny, při-
čemž urážkami třeba pohrdat, ne je trestat. [3] 
Tyto názory odmítl jeho německý kolega Hegel, 
striktní odpůrce svobody myšlení, podle kterého 
je zločinem i urážka na cti, pomlouvání, zesměš-
ňování zákonů a vyzývání ke vzpouře. Dnešní 
kontinentální mediální právo je kompromisem 
mezi těmito dvěma koncepcemi.

Klíčovým myslitelem pro pochopení liberální 
filozofie svobody projevu a anglo-americké kon-
cepce svobody tisku je John Stuart Mill, se svou 
rozsáhlou esejí O svobodě z roku 1859. Tento fi-
lozof byl zásadně proti jakémukoliv omezová-
ní diskuze. Takové pokusy podle jeho názoru 
ochuzovaly nejen ty, kteří se dožadovali práva 
na svobodu projevu, ale i ty, kteří chtěli nepří-
jemné názory umlčet. Zamezením diskuze se 
totiž oslabuje možnost nalezení a pochopení 

pravdy, která se může ukázat v konfrontaci 
s  omylem. Mill se snažil dokázat, že umlčová-
ní svobody projevu je osobováním si neomyl-
nosti. Podobně jako před ním John Milton 
a  David Hume, i on upozorňoval na nebezpečí 
konformizmu, který vede k nekritickému při-
jímání ideologických doktrín. Zdůrazňoval, že 
je velký rozdíl mezi předpokladem, že názor je 
pravdivý - protože nebyl vyvrácen - a tím, kdy 
si osobujeme jeho pravdivost s cílem nepřipus-
tit jeho vyvrácení. Člověk je podle něj schopný 
korigovat své chyby jen v diskuzi. Zkušenost 
sama nestačí. Potřebujeme diskuzi - ta nám 
ukáže, jak máme zkušenost interpretovat. Mill 
striktně odmítal vyčleňování jakýchkoliv názorů 
za hranice nepochybnosti, a tedy nediskutovatel-
nosti. Neuznával dělení názorů na přijatelné 
a  extrémní, dokud se v diskuzi nedokáže jejich 
pravdivost. Ale ani takový názor nelze přijmout 
jako konečný, protože pravda je součástí uži-
tečnosti, která má subjektivní charakter. Jinými 
slovy, jakákoliv poctivá diskuze o otázce užiteč-
nosti je nemožná, když smí takový argument 
používat jen jedna strana sporu.[4]

Boj proti názorovým stereotypům je vůbec 
nejdůležitější částí úvah Johna Stuarta Milla. 
Konformní názory a ideologická dogmata ne-
představují žádnou duchovní silu ve vědomí lidí. 
Jejich platnost se uznává jen ze zvyku. Takoví 
lidé ztrácejí schopnost vlastního myšlení a  hle-
dají někoho, kdo by jim určil míru jednání. Za 
prototyp svobodného uvažování označil Mill 
sokratovskou dialektiku. Sokrates totiž přesvěd-
čoval každého, kdo slepě přijímal běžné ná-
zory převládajícího mínění, že neporozuměl 
problému. Tento antický filozof bořil doktrí-
ny, ale vlastním názorům nepřidával konečný 
smysl – chtěl jen pomoci lidem nastoupit na 
cestu hledání pravdy, uvědomujíc si svou nevě-
domost. Z toho stejného důvodu Mill bránil prá-
vo na svobodu projevu i těch, kteří podle něj pře-
kračují hranici slušnosti. Nejhorší přečin, jakého 
je možno se v diskuzi dopustit, je označit ty, kteří 
zastávají opačný názor, za zlé a nemorální lidi. 
Mill připomíná, že takovému osočování jsou vy-
stavení zvláště ti, kteří prezentují nějaký nepo-
pulární názor, kteří tvoří malou skupinu bez 
vlivu a mocenské ochrany. [5]

Základní podmínku svobody projevu však 
nejlépe zformuloval Voltaire. Svoji nejslavnější 
větu sice nikdy neřekl – protože autorkou výroku 
„Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do posledního 
dechu budu bránit vaše právo to říkat!“, je ve sku-
tečnosti Evelyn Beatrice Hall, která ve své knize 
Přátelé Voltairea z roku 1906 tak zesumarizovala 
filozofovu víru ve svobodu projevu. [6] I tak je 
jeho odhodlání bránit slobodu projevu člověka, 
se kterým z duše nesouhlasí, nejvýstižnějším 
shrnutím smyslu toho práva. Míra svobody pro-
jevu se totiž nedá měřit na základě toho, co si 
myslí většina, ale jen na základě toho, jak se ta 
většina chová k menšině, a to i v případě, anebo 
především v tom případě, když ji dotyčný názor 
šokuje, pobuřuje anebo jiným způsobem znepo-
kojuje. Právě na tyto myšlenky navázal francouz-
ský myslitel Alexis de Tocqueville v klasickém 
díle Demokracie v Americe z roku 1835. Tocque-
ville jako první pochopil rizika, které sebou nese 
formální svoboda projevu. Upozorňoval, že li-
beralizace tisku nedokázala zabránit prohlubo-

Nová idea
pozitivního nacionalismu v Evropě.

Nechme Moravany být Moravany
Ano, je tady nový, pozitivní nacionalis-

mus, který vznikl zcela přirozeně - odspodu. 
Není nikým prosazovaný a nadirigovaný. Je 
přirozenou odezvou na multikulturalismus, 
který útočí na samu podstatu jednotlivých 
národů, etnik a zemských společenství.

Můžeme to zcela podle charakteru této 
ideje nazvat multinacionalismem. Objevuje 
se náhle ve více evropských zemích a neob-
sahuje žádnou nenávist, ale přesně naopak. 
V podstatě se dá shrnout do jednoduchého 
poselství. Nechme Rusy být Rusy, Maďary 
Maďary, Chorvaty Chorvaty, Němce Němci 
atd. Je to ústup od internacionalismu, tedy 
i multikulturalismu, uměle propagovaného 
světoobčanství a evropanství. Nikoli evro-
panství jako takového, ale toho, které bylo 
používáno proti samotné existenci jednot-

livých evropských národů. Tato pozitivní 
tendence se objevuje i v Německu a je zcela 
protikladná k ideologii jejich temného ob-
dobí vedoucího spolu s jinými příčinami k 
II. světové válce.

Pevně věřím, že i Češi si konečně řeknou: 
nechme Moravany být Moravany, a přesta-
nou nás nepřirozeně čechizovat. Že ustane, 
nebo alespoň zeslábne, umělý tlak působící 
v tomto směru dlouhodobě. Tlak, nositelem 
kterého je mocenský pražský centralismus. 
Centralismus, který byl nejen převzat od to-
talitní moci, u nás většinově odmítnuté, ale 
po Listopadu ještě posílen.

Bohumila Jandourková
22. června 2020
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vání konformizmu a názorových stereotypů, co 
se ješte v 18. století považovalo za jeden z jeho 
hlavních cílů. Lidé začali věřit názorům v tisku 
bez toho, aby věděli proč. Tuto tendenci pova-
žoval Tocqueville za velmi nebezpečnou. Tvrdil, 
že v takové společnosti je největším nepřítelem 
svobody veřejné mínění, které vede k uniformi-
tě, ztrátě individuality, a které může vyústit až do 
stavu nazvaného tyranie většiny. Hrozbou pro 
demokracii není extrémní svoboda, ale nedosta-
tek záruk proti tyranii. Tocqueville zdůrazňoval, 
že přes liberální zákony nezná zemi, kde vládne 
méně svobodná diskuze jako v   Americe. Svo-
boda je jen formální, ve skutečnosti jsou autoři 
s  odlišnými názory, než jaké panují ve většinové 
společnosti, odsuzováni nebo pronásledováni. 
Pod nátlakem veřejného mínění klesá ochota 
obhájit proti většině vlastní pravdu. [7]

Ve 20. století tyto úvahy rozvinul Erich 
Fromm. Upozornil, že právo vyjadřovat své 
myšlenky má význam jen tehdy, pokud jsme 
schopní vlastní myšlenky vůbec mít. Formálně 
garantovaná svoboda může být bezcenná, když 
ji nebudeme umět využívat. Až příliš často za-
pomínáme, že moderní člověk se ocitl v situaci, 
kdy mnohé z toho, co si myslí a říká on sám, je 
to stejné, co si myslí a říká každý jiný, je to to, 
co se na něho valí z nespočetných mediálních 
kanálů. Ztrácíme schopnost myslet originálně, 
sami za sebe, tedy jedinou vlastnost, která dává 
smysl požadavku, aby nikdo neměl právo zasa-
hovat do našeho projevu anebo způsobu myš-
lení. Podléháme veřejnému mínění, chceme být 
součástí většiny a našim vlastním zkušenostem 
často věříme až potom, co je potvrdila média. Je 
to svědectví o rostoucí neschopnosti individua 
věci samostatně posuzovat. [8]

Kontrola a nesvoboda tedy roste ze dne na den, 
ne na základě direktivních nařízení a represivních 
opatření, ale jako výsledek širokého společenské-
ho konsenzu, který akceptovala veřejnost v dů-
sledku neschopnosti jednotlivců stát proti většině. 
Tento konsenzus vyprodukoval soubor samozřej-
mých pravd, které se při absenci jejich jakékoli ve-
rifikovatelnosti stávají vírou. A tak slibujeme věr-
nost demokracii, přitom nás pohání motiv zisku, 
mocenskou svévoli považujeme za dodržování 
právního pořádku, rozšiřování imperiálního vlivu 
vyhlašujeme za podporu utlačovaným, utajování 
důležitých informací nazýváme informační kam-
paní a všestranné ponížení člověka označujeme 
za jeho definitivní osvobození. Moc v zajetí vlast-
ních lží musí falšovat – falšovat minulost, falšovat 
přítomnost, falšovat budoucnost. Taková víra na 
hranici absurdnosti odpovídala v minulosti jen 
psychotickým diktaturám.

Tvrdím tedy, že současný diskurz o dezin-
formacích a hoaxech je historicky i filozoficky 
diskurzem cenzury. Význam falešných zpráv se 
záměrně přeceňuje. Podle výzkumu respektova-
né mezinárodní organizace na ochranu svobody 
projevu Article 19, dezinformace sice mohou 
mít široký dosah, ve skutečnosti však mají jen 
malý vliv na veřejnost. K tomu třeba dodat, že 
dezinformace, hoaxy, falešné zprávy či propa-
ganda tady byly vždy. Dějiny naší žurnalistiky 
odstartovaly hoaxy. Média byla a jsou plné vy-
myšlených vítězství válčících mocností, i když ve 
skutečnosti prohrávaly. Masový tisk v USA vzni-
kl na podkladě neuvěřitelných žvástů, senzací 
a vymyšlených historek, které měly přitáhnout 
čtenáře. Tajemství úspěchu takových novin spo-
čívalo v heslu zakladatele deníku New York Sun 

Benjamina Daya: „Zpráva není to, když pes po-
kouše člověka, ale když člověk pokouše psa.“ [9] 
Reakcí na šíření takových lží však nebyla cenzu-
ra a pronásledování žurnalistů za falešné zprávy, 
ale založení seriózních novin New York Tribune. 
A je to ta jediná správná reakce, protože lež se dá 
porazit jedině pravdou a transparentností.

Právě tady je třeba připomenout, že současný 
hon na čarodějnice se začal podobně jako vznik 
cenzury a Indexu zakázaných knih v 16. století 
– zveřejňováním svévolných seznamů a černých 
listin, ve kterých se vedle skutečných konspiráto-
rů stále častěji objevují nepohodlní autoři, weby 
a média, a to bez jakékoliv odborné metodiky. 
Problematické je už jen to, že tyto samozvané 
tribunály začaly svévolně rozdělovat média na 
dobré a špatné. Namísto individuálního přístupu 
k článkům se sporným obsahem se kritika zevše-
obecňuje a cejch dostávají celá média. Navíc tyto 
obsahy posuzují často absolutně nekvalifikovaní 
lidé, ale jejich subjektivní názory se šíří jako fakt. 
Mainstreamová média přitom záměrně ignorují 
skutečnost, že rozmach tzv. alternativních médií 
se datuje od války v Iráku, od kdy právě noviná-
ři hlavního proudu začali přinášet neuvěřitelné 
množství lží a dezinformací. V důsledku toho 
začala prudce klesat důvěra v mainstream.

Eduard Chmelár
30. dubna 2020

[1] MONTAIGNE, Michel de. Eseje.
[2] MONTESQUIEU, Charles de Secondat. 

Duch zákonov.
[3] Bližšie pozri CHMELÁR, Eduard. Filozofia 

slobody prejavu. In: Otázky žurnalistiky 2003, č. 

3–4, str. 164–176.
[4] MILL, John Stuart. O slobode. Iris: Bratisla-

va, 1995, s. 39 – 43.
[5] HALL, Evelyn Beatrice. The Friends of Voltaire.
[6] TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie 

v  Americe.
[7] FROMM, Erich. Strach ze svobody. Naše 

vojsko: Praha, 1993, s. 127.
[8] BUDÍN, Stanislav. Sedmá velmoc. Českoslo-

venský spisovatel: Praha, 1966, 45.

Pramen: Sľobodný vysielač, pořad Vzdelávanie 
pre dospelých

- - -
Poznámka redakce Hlasu Moravy:
Je přirozené, že lidé hledají stále častěji pravdu 

v alternativních médiích. I k nim je třeba přistu-
povat s rozmyslem. Hospodaří s malými prostřed-
ky a pracují v málo lidech. Nebo jde o jednotliv-
ce. Nemají možnost vše tak důkladně ověřovat. 
A   i   mezi jejich autory, moderátory a hosty se 
mohou objevit různí lidé. Jako všude jinde. Spo-
lehněme se na vlastní úsudek. Dá se poznat, komu 
skutečně jde o společnost a lidi. Role alternativ-
ních médií je dnes už nezastupitelná. V hledání 
informací, které mainstreamová média zamlčela, 
i v jimi prezentované názorové pluralitě. Je třeba si 
skládat informace z více zdrojů jako mozaiku, po-
kud se chceme alespoň přiblížit pravdě. Jejich exi-
stenci je třeba bránit, pokud by byla cenzorským 
zásahem ze strany moci ohrožená.

Ze slovenštiny přeložila Věra Hejtmánková. Re-
dakce to považovala za rozumné pro lepší pocho-
pení textu. A to i přesto, že slovenština je pro nás 
srozumitelná a je nám blízká.

Markrabství moravské
jest země svobodná

Na zemském sněmu Moravského markrabství 
konaného roku 1550 v Brně za přítomnosti Fer-
dinanda I. krále Uher, Čech, markrabího Moravy 
upozornil moravský zemský hejtman VÁCLAV 
Z LUDANIC v závěru své řeči na skutečnost, že 
„Markrabství moravské jest země svobodná, má 
vlastní politická práva a svobody a nedá se o ně 
připravit … Dříve Morava v ohni a popelu zahy-
ne, než aby trpěla nějakého u víře nucení!“

(Zdroj: Dějiny Moravy v datech – František 
Čapka, převzato z webu Moravský národ)

Dovětek:
Možná si někteří řeknou - proč se Moravané 

odkazují na tak vzdálenou minulost? Rok 1550? 
Tato naše práva však přetrvala až do vzniku Čes-
koslovenska v roce 1918. Rakousko-Uhersko prá-
va Moravy uznávalo po celou dobu svého trvání.

Stejná práva jako Markrabství moravské po-
žívaly i Čechy. Tedy České království. Přesto se 
v  Čechách a především v Praze na R-U ještě i dnes 
pohlíží jako na „žalář národů“. I když i tam jsou 
dnes mnozí lidé, kteří se nebojí podívat na dobu, 
kdy naše země byly součástí R-U objektivně. Ze 
studia původních pramenů je zřejmé, že o nějaký 
„žalář“, určitě v rakouské části soustátí, nešlo. Ra-
kousko-Uhersko bylo na svoji dobu velmi moderní 
a svým způsobem i demokratické soustátí.

Morava a Moravané právem na toto období 
vzpomínají s nostalgií. Československo už od 

svého vzniku v roce 1918 umenšovalo práva Mo-
ravy. Dnes už Morava žádná práva nemá. Nede-
mokraticky zcentralizovaná moc ji o ně připra-
vila. Nezbyl ani stín z práv Moravy, která nám 
Rakousko-Uhersko zaručovalo po celou dobu 
svého trvání.

Tehdejší Československo až příliš vzhlíželo 
k Francii, kde technokratická řešení tehdy byla 
považována za pokrok. I Francie centralizovala 
a  Československu sloužila za vzor.

My dnes víme, že radikálně bourat něco, co 
dobře funguje, může způsobit velké a nenahra-
ditelné škody. A že náprava může trvat dlouho 
a může vyžadovat velké úsilí. A na tuto cestu ve 
věci obnovy moravských práv jsme se vydali. 
Když vytrváme - dosáhneme svého cíle!

Bohumila Jandourková
25. července 2020
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Naši sousedi
Známe své sousedy?! Zdvořilé upozornění na některé nejasnosti

Východiska
Připomeňme, že od roku 1182, kdy vládl císař 

Fridrich II. Barbarosa, byla Morava samostatnou 
korunní historickou evropskou zemí. Zemí udě-
lovanou jako říšské léno, s vlastním sněmem, 
zákony, armádou, platidly atd., až do roku 1918 
i s vlastní obcovací řečí – jazykem moravským 
a  němčinou, v čele s moravským markrabětem. 
K   odstranění nesrovnalostí s jazyky už v roce 
1905 moravští stavové přijímají vlastní moravský 
zákon o jazykovém vyrovnání, jímž Markrabství 
moravské už tehdy předstihlo jak Království čes-
ké, tak i celou Evropu! Praha brání, aby se o tom 
učilo v moravských a českých školách! Proč asi?!

Připomeňme, že základy tzv. „České“ republi-
ky byly položeny za sovětské okupace a následné 
husákovské totality k 1. 1. 1969, kdy vzniká ne-
smyslný duální stát - „dvojdomek“. Tvrdý totalitní 
centralismus umožňoval přerozdělovat fiskál = 
vykořisťovat občany. Konkrétně vykořisťovat ob-
čany Moravy a naší části Slezska. Tito občané byli 
tehdejším státním rozpočtem, který se pohyboval 
kolem 215 miliard Kčs ročně, okrádaní každo-
ročně nejméně o 16,4 miliardy Kčs, tedy o 7,6 %. 
Z   toho šlo asi 11 mld Kčs na Slovensko, zbytek 
asi 5,4 mld Kčs Praha špendýrovala do jí bližších 
Čech. Šlo o tehdy ještě neznehodnocené Kčs! 
(Zdroj: zákony o státním rozpočtu 1985-89 platné 
Sb. zák.) Každý občan žijící na Moravě a v našem 
Slezsku včetně starců nad hrobem a novorozenců, 
tak ročně přicházel nejméně o 4.100,- Kčs. U čtyř-
členné rodiny to činilo nejméně 16.400,- Kčs ročně. 
Při tehdejším průměrném výdělku asi 2.850,- Kčs 
měsíčně by si taková rodina mohla za částky, 
ukradené Prahou, pořídit vlastní rodinný domek!

Listopadový převrat v roce 1989 nakrátko 
vzbudil mnohé naděje, ale co se centralismu 
týče, přinesl jeho ještě větší utužení. Je to dobře 
vidět na příkladu, kdy za minulého režimu u  fi-
nančních prostředků ze státní pokladny (fiskálu) 
obce, okresy a kraje rozhodovaly „jen“ o 60  % 
fiskálu a celých 40 % bylo v rukách byrokratů 
pražského centra. To bylo jako nedemokratický 
způsob komunistického přerozdělování ze stra-
ny jeho odpůrců kritizováno.

A dnes? Situace je čtyřikrát horší! Obce a kra-
je rozhodují jen asi o 15 % fiskálu, celých 85 % 

má v   rukách, tedy přerozděluje byrokratické 
centrum v Praze! (Zdroj: zákony o rozpočtovém 
určení daní platné Sb.zák.). Další příklad: na Slo-
vensku od Dunaje po Žilinu byla vybudována 
velká Vážská kaskáda, na Dunaji bylo vybudo-
váno obrovské energetické a dopravní dílo Gab-
číkovo. V Čechách Praha vybudovala Vltavskou 
kaskádu s obrovskými vodními díly tak, že lze 
doplout až do Českých Budějovic, k tomu obrov-
ské Lipno a buduje se dál i na Labi. Pro splavnění 
řeky Moravy Praha neudělala nic, ani se nekop-
lo! Praha dokonce vrátila 100 mld korun k tomu 
určených dotací z EU! Baťův kanál na Moravě si 
musely upravit a splavnit samy obce a občané na 
toku Moravy, bez jakékoliv pomoci pražského 
centra! Dále: hlavní železniční tah Kolín-Praha 
je dnes trojkolejný a vysokorychlostní. Obdobný 
železniční tah na Moravě Přerov - Brno je jed-
nokolejný, neudržovaný, pamatuje císaře pána 
a   rychlíky zde jezdí max. 45 km/hod! Dále: 
snad více než půl století jezdící, tradiční, noční 
lehátkový a lůžkový rychlík Brno - Košice a zpět 
obsluhoval celou Moravu. Už nejezdí, vypravuje 
si ho Praha! Dále: tradiční, pro Moravu důležitá 
více než stoletá trať 340 Brno - Trenčianská Tep-
lá je zrušena (nevede do a z Prahy!). Dále: mezi 
dvěma moravskými městy Olomoucí a Brnem se 
jezdí nesmyslně přes Břeclav!

Ve snášení podobných alarmujících nehoráz-
ností by šlo pokračovat dlouho! Nač ale!

U Prahy nejde o nic nového. Při oslavě páté-
ho výročí vzniku RČS už v roce 1923 poslanec 
p.   Pastyřík v Národním shromáždění v Praze 
doslova řekl: „Nás Moravany centralismus praž-
ský tak začíná tížit, že slyšíme obavy, že je horší, 
než vídeňský!“ Následuje rozsáhlý podrobný vý-
čet položek tehdejšího státního rozpočtu (země-
dělství, výzkum, veřejné práce, elektrárny, škol-
ství…), kde v nákladech figurují Čechy (dnes 
Česko), Slovensko, Podkarpatská Rus; Morava 
s částí Slezska nic, nebo jen drobeček. Poslanec 
dodává: „Můžeme my, Moravané, býti spokojeni? 
Nikdy ne! A abyste to zakryli, chcete zřídit župy 
(=kraje!), aby to tak nekřičelo?! (Zdroj: Protokoly 
jednání Národního Shromáždění ČSR.)

Globalizace, hrozba pro národní státy posled-
ní dobou světovému velkokapitálu nevychází. 

Velkokapitálu nevychází ani ovládnutí Evropy, 
protože evropské státy jsou národní. Na vzpěču-
jící se evropské národní státy tedy velkokapitál 
míří cíleným vnucováním migrantů, kteří mají 
za úkol státy vnitřně rozvrátit. Migranti jsou 
tedy velkou hrozbou pro celou Evropu i pro nás. 
Zvláštní, nedobrou roli zde sehrávají neziskové 
organizace s politickým elektorátem. Jsou vel-
kokapitálem (Soroš a další) bohatě placené aby 
rozvracely morálku, mravnost i tradice, což je 
podstatou evropských národních států. Politici 
jednotlivých států jsou navíc pod velkým tla-
kem, aby také každoročně odsouhlasili finanční 
prostředky na tyto neziskové organizace, což se 
skutečně děje. Pro ty, co si nechtějí připustit jak 
to s migranty je, doporučuji se zamyslet – proč 
je tomu vystavena pouze Evropa? Zatímco jinde 
bohaté a vyspělé státy budují ploty a opevňují 
hranice – a na rozdíl od kritiky Evropy, která „prý 
musí“ přijímat migranty - to nikdo nekritizuje?!

Naše reálie
Nelze odhlédnout od toho, že v rozporu se zá-

kladní preambulí platné Ústavy ČR je v masme-
diích i oficiálně ve vyjádřeních státních institucí 
ignorována naše vlast Morava s částí Slezska, 
stejně tak národ Moravanů a úplně se ztrati-
lo adjektivum „MORAVSKÝ/ Á, É“. Redaktoři 
masmédií se občas brání tím, že na ně v tomto 
směru vyvíjí velký tlak Praha! Ale většinou se 
z   důvodu kariérního postihu k tomu obávají 
vyjádřit vůbec. Co ostatní Evropa? Podívejme 
se, co ve Španělsku si Madrid a Kastilia dovolují 
vůči Baskidsku či Katalánsku (katalánsky Cata-
lunya), nebo na postavení Rusínů na Ukrajině…!

K současnosti: jak je tomu dnes s politickým 
profilem současného elektorátu u nás na Moravě 
a v našem Slezsku? Jak charakterizovat naši sou-
časnou moravskou společnost?

Po druhé světové válce došlo k výrazné, kar-
dinální změně technologií v průmyslu. Uplatnila 
se dělba práce a sériová výroba s velkovýrobou 
nahradily řemeslníky a malovýrobu. Se sério-
vou výrobou v USA už dříve začal Ford, u nás 
na Moravě Baťa. Začátkem 20. století to u nás 
platilo v podstatě jen pro ševcovinu, ostatní prů-
mysl se chytal pozvolna, zemědělství zůstávalo 
u   tradiční technologie. Naši nejstarší spoluob-
čané tak pamatují dobu, kdy každé hospodářství, 
každá rodina na dědině byla uzavřeným výrob-
ním celkem, autonomním systémem s rostlin-
nou i   živočišnou výrobou, určenou zpravidla 
k samozásobení. Mléko nebylo z mlékárny, ale 
od krávy či od koze, stejně tak tvaroh či máslo. 
Masa bylo málo; rodina musela na týden vystačit 
s jedním králíkem či slepicí. Vepřové maso býva-
lo jen v  zimě po zabíjačce, později už jen uzené. 
Vajíčka bývala domácí z vlastního kurníku, stej-
ně tak zelenina a brambory, či obilí pro slepice 
a  řepa pro přilepšení králíkům. Teplá voda, by-
la-li, potom jen v sobotu večer, jedna vana ohřátá 
v kotli pro celou rodinu. Topilo se dřevem, které 
nachystal tata s pomocí děcek daleko v horách, 
uhlí bylo na příděl a zdaleka nestačilo. Na rost-
linné i živočišné „výrobě“ se účastnili všichni čle-
nové rodiny: malé děcka pásly huse, větší krávu 
či kozu a nosily trávu králíkům, sekaly dřevo na 
otop, sypaly slepicím, matka dojila, vařila, pra-
la, šila…, otec podnikal, sekl trávu a sušil seno, 

Moravská národnost
a její vývoj ve společnosti

Jedná se o knihu, která není obsáhlá a šla by okopírovat, ale už není k dostání. Mají ji jen v 
Moravské zemské knihovně k zapůjčení do studovny. Mrzelo mě to. Ráda bych si ji přečetla a 
přidala k dalším podobným knihám.

A tady se mně po čase naskytla další možnost. Paní Lenka Holaňová, místopředsedkyně 
Moravské národní obce, našla diplomovou práci J. Šebesty, která byla zřejmě podkladem poz-
ději vydané knihy, na kterou jsem upozornila na facebooku. A poslala mně odkaz.

Děkuji, paní Lenko, za sebe i za druhé!
Jaroslav Šebesta

Tady je:
http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/9473/%C5%A1ebesta_2009_dp.pdf?-

sequence=1&fbclid=IwAR22AYVygvGax4l3YsJArWCjdgraFABkxN8PsMjQ4AczElESHQlj-
PSSjWX0

http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/9473/�ebesta_2009_dp.pdf?sequence=1&fbclid=IwAR22AYVygvGax4l3YsJArWCjdgraFABkxN8PsMjQ4AczElESHQljPSSjWX0
http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/9473/�ebesta_2009_dp.pdf?sequence=1&fbclid=IwAR22AYVygvGax4l3YsJArWCjdgraFABkxN8PsMjQ4AczElESHQljPSSjWX0
http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/9473/�ebesta_2009_dp.pdf?sequence=1&fbclid=IwAR22AYVygvGax4l3YsJArWCjdgraFABkxN8PsMjQ4AczElESHQljPSSjWX0
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chystal dřevo na otop… Celá rodina se podílela 
na technologii vlastního hospodaření a byla tak 
pevným kolektivem.

Tradiční rodinné drobné zemědělství bylo 
pak komunisty násilně rozmetáno do proble-
matických družstev. Průmyslová výroba uplatni-
la dělbu práce a přešla na sériovost výroby. Jak 
v   průmyslu, tak i v zemědělských družstvech 
potřebovali pracovní síly. Nabízely se ženy - hos-
podyně v domácnosti zemědělců, řemeslníků 
a  dělníků. Děti těchto žen, dnes nejstarší gene-
race, odchodem matek do výroby tak zůstávaly 
často bez potřebné, někdy i jakékoli péče, neby-
la-li babička. Generace dnes nejstarších seniorů 
ve svém dětském věku zažila bídu lístkového sys-
tému s přídělem potravin, ošacení i uhlí na tope-
ní atd. Ztratila navíc i jistotu stále teplé kuchyně 
a zde sedící ustarané matky! Matka byla totalitou 
padesátých let bezohledně vyhnána do fabriky či 
do družstva.

Během pouhých dvou generací mizí tisíce let 
starý model společnosti, založený na rodině! 

Matka doma chyběla a svým dětem se vše sna-
žila vynahradit jinak. Kde mohla, nakupovala 
a  sháněla jim, co mohla. Takto vychovaná gene-
race dnešních starců u svých děti, tedy u dnešní 
střední generace, se logicky snažila o totéž, co 
sama zažila - pro děti se nešetřilo ničím! Takto 
vyrostla dnešní střední generace. Ta brala jako 
samozřejmost, že děcko dostane (skoro) vše, 
aniž by se o cokoliv a jakkoliv zasloužilo. Touto 
střední generací vychovaní (často už odrostlí) 
dnešní teenegeři, nejsou jiní. Dvě generace, vy-
chované tak, že bez jakýchkoliv zásluh dostávaly, 
cokoliv si usmyslely, jsou tím výrazně pozna-
menány. Projevilo se to neúprosně i na jejich 
charakteru. Projevilo se to jejich nelogickým 
odmítáním osvědčených tradic a jejich neúctou 
ke starším občanům, spolu s nebývalým sklonem 
k  nekritické liberálnosti.

Liberálnost, tj. svobodomyslnost, snášenli-
vost, shovívavost a smířlivost této naší „omla-
diny“ ale dnes připomíná spíše bezohlednou, 
tragickou, snad až tragikomickou anarchii. Jak 

jinak nazvat problematický genderismus muža-
tek, či na druhé straně v tzv. „duhových“ pocho-
dech nahé zadky kohosi, co není chlapem ani že-
nou, k čemu než k anarchii vedou nesmyslné řeči 
o multikultuře a podobně. Je to chyba „mladší“ 
generace a je třeba kritizovat zrovna ji?! Zdá se, 
že ne; jsou to totiž naše děti a jsou takové, jak 
jsme je vychovali my sami, naše nejstarší gene-
race! Ovšem dnes za výrazné pomoci současné-
ho přehnaného liberalismu spolu s podivnými 
ideologiemi, které se staly mediálně i politicky 
prosazovaným hlavním proudem!

Co tedy dnes a za současné situace podnik-
nout, aby z naší vlasti Moravy s částí Slezska 
nebyla kolonie; aby Moravané nebyli vystavo-
váni soustavné ignoranci a etnocidě šovinistické 
Prahy?!

Josef Pecl
26. června 2020

13. Pražské a těšínské intermezzo
(Třináctá část z knihy Lubomíra Kubíka - Těšínský konflikt)

Právě v den, kdy se NR zabývá aktuálním pro-
blémem Těšínska, místo aby určila budoucí osud 
německým koloniím, jak původně měla v  pro-
gramu, obdržel prezident Masaryk od Beneše 
zprávu, v níž varoval před dalekosáhlými nepří-
znivými důsledky za akci na Těšínsku, a to i ze 
strany Francie, neboť se proslýchalo, že pražský 
vyslanec nepodal pařížské vládě informace, jež 
by odpovídaly duchu původního ujednání z po-
loviny ledna. Masaryk pozval Clément-Simona 
na Hrad, aby vyslechl vysvětlení.

Velvyslanec uvedl, že ve svém referátu o situ-
aci, jak ji předložil premiér i prezident, nic ne-
změnil, ale poukázal na změnu v přijetí události 
u francouzské veřejnosti, která ovlivnila i postoj 
politických činitelů. Nadále souhlasil s postu-
pem čs. vlády, s nímž byl předem srozuměn. 
Ujistil prezidenta, že Clémenceau zůstává i na-
dále příznivcem Československa, avšak vyslovil 
politování, že po kampani tisku je převážná část 
Francouzů víc nakloněna polským argumentům. 
Jako prozatímní řešení navrhoval obsazení celé-
ho sporného území dohodovým vojskem.

Masaryk se poprvé v přítomnosti cizího diplo-
mata svěřil s názorem, že za nejvýhodnější ro-
zuzlení problému pokládá rozdělení oblasti, a to 
za podmínek, že by ČSR získala právo na západní 
část území včetně uhelného revíru a Košicko-bo-
humínské dráhy s ochranným pětikilometrovým 
koridorem při východní hranici, zatímco Polsko 

by obdrželo východní část včetně Těšína. Aniž to 
ještě tušil, zasazoval se o status quo, který tolik 
znepokojoval Beneše ve znění pařížského pro-
tokolu. Vyslanec přislíbil, že návrh předloží mi-
nisterskému předsedovi Clémenceauovi, právě 
předsedajícímu NR. Clément-Simon odcestoval 
do Paříže, aby o návrhu zpravil NR, avšak pro-
tokol byl již podepsán a Clémenceau rozhodně 
odmítl na jeho znění cokoli měnit.

Masaryk vyzval v depeši Kramáře s Benešem, 
aby po uzavření příměří čs. a polskou vládou 
z  31. ledna vstoupili v přímá jednání s polskými 
politiky Paderewským a Drnovským, předložili 
kompromisní návrh, a zbavili tak NR zátěže za-
obírat se těšínským problémem. O pár dnů poz-
ději se seznámil s protokolem a shledal, že sama 
NR souběžně s ním dospěla ke stejnému řešení.

Na Visle v bílské oblasti bylo mezitím uzavře-
no chatrné příměří, přerušované občas přes řeku 
vedenou kanonádou. Latinik na Šnejdárkovu vý-
zvu přistoupil na příměří až poté, když se dosta-
vili zástupci britské a francouzské vojenské mise, 
působící v Polsku. Bylo sjednáno do 28. února 
s tím, že jednotky zůstanou na místech dosaže-
ných v okamžiku zastavení bojů. V té době vešel 
ve známost pařížský protokol a na nové demar-
kační čáře dohlíželi na klid zbraní dohodoví dů-
stojníci, které měla vystřídat zvláštní komise, již 
v Paříži ustavila NR a vybavila ji rozsáhlými pra-
vomocemi k uspořádání poměrů v neklidném 
pohraničí. Její příjezd se očekával v průběhu týd-
ne, jak informoval sekretář NR.

Sedm dní trvající konflikt byl u konce a na 
obou stranách probíhala bilance lidských i ma-
teriálních ztrát. Šnejdárek hlásil v první únorové 
dny Švehlovi a Klofáčovi sled pochmurných čí-
sel. Na jeho straně si akce vyžádala 53 padlých, 
187 raněných a 7 pohřešovaných mužů. Do za-
jetí postupně vzal 539 polských vojáků i ozbroje-
ných civilistů, z nichž mnohé na Klofáčův pokyn 
krátce po uzavření příměří propustil. Jednalo se 
vesměs o zraněné, nemocné a psychicky vyčer-
pané. Také Latinik připravil pro své nadřízené 
v Krakově zprávu podobného znění, která pak 

byla postoupena do Varšavy. Padlo 92 mužů, 
zranění a omrzliny utrpělo 855 a jako dovětek 
připojil trpké konstatování o osmi stech dezer-
térech, kteří se na místa bojů z krakovského kon-
tingentu vůbec nedostavili. O tom, že by byl zajal 
nějakého československého vojáka, se nezmínil. 
Snad se mu žádného nepodařilo dopadnout, 
neboť jeho jednotky byly soustavně v defenzívě 
a  vyklízely jednu pozici za druhou.

Zatímco polští zajatci byli internováni pře-
vážně v Ostravě a přilehlých městech a brzy poté 
v  průběhu února propuštěni, zadržovali Poláci 
několik set občanů české národnosti, zajatých 
jako rukojmí, v narychlo zřízeném táboře Dabiu 
u Krakova. Z 551 internovaných osob (z toho 
11 žen) zemřelo 39 v důsledku strádání, což vý-
mluvně poukazuje na podmínky internace.

(Pokračování příště)
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Návrh zákona o zemském zřízení z roku 1990
Pro Hnutí samosprávné demokracie – Společ-

nost pro Moravu a Slezsko (HSD-SMS) skončily 
volby do Federálního shromáždění a České národní 
rady ve dnech 8. a 9. června 1990 nečekaně úspěš-
ně. Hnutí získalo v České národní radě 22 mandá-
tů za zisk 10,33 % hlasů na území Čech, Moravy 
a   Slezska, sedm mandátů do Sněmovny národů 
Federálního shromáždění za 9,1 % získaných hlasů 
v rámci celé Československé republiky a devět man-
dátů ve Sněmovně lidu Federálního shromáždění za 
7,89  procenta hlasů v celé Československé repub-
lice (podrobněji viz článek „Volby v červnu 1990“, 
otisknutý v předchozím čísle Hlasu Moravy).

Na úrovni federálních orgánů Československé 
socialistické republiky (případně na Českou a Slo-
venskou federativní republiku - ČSFR), se přesu-
nuli zvolení poslanci za HSD–SMS spolu s další-
mi početně menšími politickými uskupeními do 
opozice vůči dvojici vládnoucích hnutí „Občanské 
fórum“ a „Verejnost proti násiliu“. Vývoj takzvané-
ho „polistopadového vývoje“ ve státě tak neměli 
možnost výrazněji ovlivňovat.

Na úrovni orgánů České socialistické republiky 
(ČSR), případně pozdější České republiky (ČR), 
byla situace příznivější. HSD–SMS mělo i zastou-
pení ve vládě, tvořené jinak dvěma po volbách nej-
silnějšími politickými seskupeními „Občanským 
fórem (OF)“ a „Křesťansko -demokratickou unií 
(KDU)“.Jedinému ministru ve vládě ČSR za HSD–
SMS Bohumilu Tichému bylo svěřeno vedení mi-
nisterstva kontroly. Velmi málo zkušení poslanci 
za Hnutí samosprávné demokracie vedli nerovný 
boj s daleko zkušenějšími kolegy v České národní 
radě (ČNR). K prvním střetům došlo v červenci 
1990 při projednávání programového prohláše-
ní vlády České republiky. Rozpory se samozřej-
mě týkaly postavení Moravy a Slezska uvnitř ČR 
i  v  rámci celé ČSFR. Na předprázdninovém zase-
dání parlamentu ČR se projednával návrh zákona 
o samosprávě obcí po zrušení okresních a  kraj-
ských národních výborů. Předseda HSD–SMS 
Doc. Dr. Boleslav Bárta se pokusil vysvětlit návrhy 
Hnutí na doplnění a na změny navrhovaného zá-
kona. Tyto změny a doplňky by vytvořily předpo-
klad pro pokračování procesu samosprávy v rámci 
České republiky až do úrovně zemské samosprávy. 
Jeho vystoupení se setkalo s rozpornými reakcemi 
poslanců a v hlasování byl návrh HSD–SMS od-
mítnutý převahou jediného hlasu.

Zajímavostí (a předzvěstí do budoucna) jis-
tě bylo, že návrhy zákonů o obcích a o hlavním 
městě Praze byly poslancům předány tři týdny 
před projednáváním a s nimi nebyla seznámena 
vůbec. Představitelé státu však požádali o urych-
lené přijetí těchto zákonů s odůvodněním, že jde 
o věc politicky důležitou. Poslancům je sděleno, že 
na koncepční připomínky nemůže být brán zřetel, 
neboť je není možné z časových důvodů do návrhu 
zákona zapracovat. Z téhož důvodu neměly tedy 
být brány ohledy ani na připomínky z rozpravy.

21. srpna 1990 předložili poslanci HSD–SMS 
návrh zákona o zemském zřízení, k účelovým 
jednáním mezi poslanci slovenskými a moravský-
mi. Výsledky náznaků spolupráce ale nikdy ne-
směřovaly k posunu v úsilí v rehabilitaci Moravy. 
Jednání končily většinou konstatováním ze strany 
slovenských politiků, že záležitosti mezi Moravou 
a Čechami se musí vyřešit uvnitř České republiky.

Celostátní tisk k moravským záležitostem buď 
vůbec nic nepsal, nebo informoval jen velmi spo-

radicky a spíše oficiální stanoviska vládních in-
stitucí. Například „Lidové noviny“ pana Rumla 
staršího, v té době jedny z nejžádanějších titulů, 
se omezily na negativní hodnocení aktivit promo-
ravských uskupení například otiskováním výpadů 
brněnského novináře Kříže, který se příležitost-
ně vyjadřoval o Moravanech i o Slovácích jako 
o  „náccích“. Československá federativní republika 
„žila“ sílícími požadavky slovenské reprezentace 
na samostatnost Slovenska a řešením vztahů spo-
lečnosti s komunisty (těžký úkol: jak současně vy-
hovět hlasům veřejnosti po odstavení komunistů 
od moci a zároveň vysvětlit nezbytnost spolupráce 
mnohých komunistických veličin s novou demo-
kratickou vládou). Jak sladit zločiny totalitního re-
žimu s pokračujícím „bojem za světlé zítřky“, teď už 
ne zítřky socialistické, ale zítřky kapitalistické? Do 
každodenní praxe se zavádělo heslo „Nejsme jako 
oni“. A především řešením těchto problémů bylo 
zdůvodňováno odsouvání řešení požadavků značné 
části občanů na rehabilitaci Moravy a Slezska.

Také Lidové noviny ale zveřejnily 25. srpna 
1990 kratičkou zprávu o ustavení vládní komise 
pro zemské zřízení: „Vláda České republiky schvá-
lila ustavení komise pro veřejnost, který byl před-
sednictvem ČNR zamítnut především díky nebý-
vale ostré protikampani poslanců, zastupujících 
Občanské fórum. Návrh zákona na vytvoření spol-
kového státu, tvořeného zemí Moravskoslezskou, 
zemí Slovenskou a zemí Českou byl předložen po-
slanci z HSD–SMS také při společných jednáních 
předsednictev České národní rady a Slovenské 
národní rady, která probíhala v průběhu měsíce 
září 1990. Podporu zmíněnému návrhu dodávala 
petice občanů s 630 000 podpisy, žádající rehabi-
litaci Země Moravskoslezské a zavedení zemského 
uspořádání ČSFR. Jak česká, tak slovenská strana 
dávaly zřetelně shodně najevo, že myšlenka trojfe-
derace je pro ně nepřijatelná. Jak Čechové, tak 
Slováci si byli vědomi, že při prosazování českých 
nebo slovenských požadavků nemusí uspět, pro-
tože logicky se Moravané přikloní k jedné nebo 
k druhé straně. Jinými slovy – rozhodovala by 
většina a nebyl by tak prostor k dlouhým vyjed-
náváním, během nichž by bylo možno stupňovat 
požadavky a přijímat ústupky. Čeští poslanci po-
ukazovali na teorii, že Čechové a Moravané tvoří 
jediný národ a žijí na českém území, není tedy 
žádoucí toto území dělit na Čechy a Moravu. Slo-
venští poslanci alespoň příležitostně dávali najevo, 
že je jim Morava sympatičtější než Čechy s Prahou 
v čele. Proto občas docházelo zemské zřízení, kte-
ré budou tvořit zástupci politických stran a hnutí 
s experty. Úkolem komise je připravit podklady 
k veřejnému posouzení všech variant zemského 
zřízení. Podle přesvědčení české vlády by z veřejné 
diskuze měl v průběhu prvního pololetí příštího 
roku vzejít návrh vlády ČR na zemské zřízení. Do 
čela komise vláda jmenovala Petra Pitharta, před-
sedu vlády České republiky.“

V září roku 1990 začalo Hnutí za samo-
správnou demokracii – Společnost pro Mora-
vu a  Slezsko vydávat vlastní týdeník s názvem 
„Moravskoslezská orlice“. Hned v prvním čísle 
z   10. 9. 1990 byl otištěn rozhovor s docentem 
Boleslavem Bártou pod názvem „Spor o Mo-
ravu“, ve kterém se předseda Hnutí mimo jiné 
vyjádřil k výše uvedenému projednávání návrhu 
HSD–SMS o doplnění návrhu zákona o samo-
správě obcí. Vybírám některé pasáže:

Otázka: „Na předprázdninovém zasedání parla-
mentu jste pořádně rozčeřil hladinu. Asi jste sáhl 
do hodně citlivého uzlu.“

Odpověď: „Na tomto parlamentním zasedání 
nešlo z mé strany o nic světoborného … Nešlo 
o  žádný projev nějakého moravského nacionali-
smu a separatismu, nýbrž o obnovu samosprávy 
nejen Moravy a Slezska, ale i Čech. Tedy toho, 
co tu již po staletí bylo, co před jedenačtyřiceti 
lety zničil pragocentrismus ve spojení s komu-
nistickou totalitou … Tento můj pokus však na-
razil na tvrdý český nacionalismus, na byrokra-
tické pragocentristické myšlení, na myšlenkový 
stereotyp, v němž se Morava se Slezskem staly 
součástí Čech, na přetrvávající totalitní pojetí 
jednoty, na nepochopení jednoty jako svornos-
ti různých svébytných samosprávných subjektů, 
atd. Reakce na mé vystoupení neměla charakter 
věcných a  pádných protiargumentací, ale vyni-
kala rozčilenými emočními projevy, které měly 
i   charakter nemravných demagogických útoků 
na mou osobu i na naše Hnutí, a to především 
z   řad poslanců Občanského fóra. Přes to jsme 
však dosáhli hlasování o našem návrhu a ve Sně-
movně národů jsme prohráli jen o jeden hlas. 
Spontánní projevy požadavku řady poslanců 
o  nové hlasování však nebyly předsedajícím po-
slancem Zdeňkem Jičínským vzaty na vědomí.“

Otázka: „Patrně jste také zaslechl otázky typu: 
Kdo chce mluvit za celou Moravu a za celé Slezsko?“

Odpověď: „Ano. I mně byla nejen v parlamentě, 
ale i v tisku položena otázka, jak si mohu osobovat 
právo vystupovat za nějaké zájmy Moravy a mlu-
vit jménem Moravanů, když naše Hnutí získalo 
v  parlamentních volbách v průměru jen 26 pro-
cent jejich hlasů. Odpovídám, že v těchto volbách 
šlo primárně o referendum proti komunistické 
totalitě a za demokracii, nikoliv o referendum, 
v  němž by především šlo o postavení Moravy. Že 
však Moravanů, kteří se Moravany skutečně cítí, je 
podle výzkumu z počátku roku 88,3 procenta a že 
absolutní většina z nich si přeje pro Moravu zem-
ské zřízení nebo trojfederaci.“

Otázka: „Také vám vadí diplomaticky nezávaz-
ná prohlášení o oprávněných snahách obyvatel 
Moravy a Slezska do chvíle, než jde o konkrétní 
jednání? A to přistrčení lízátka s nabádavým: Ne-
vyrušujte, jde o důležité věci?“

Odpověď: „Vždycky jsem měl nedůvěru k líbi-
vým slibům Moravě a lichotivým řečem o Mora-
vanech, přicházejících právě od pragocentristů. Již 
v roce 1968 šlo vždy jen o diplomatický manévr 
… Přitom českou vládou navržený zákon o ob-
cích a   návrh zákona o obecních úřadech nejen 
znemožňují skutečně samosprávné zřízení, ale 
vytvářejí větší byrokratický centralismus a horší 
podmínky pro zasahování státu do života občana, 
než tomu bylo za komunistické totality … „

S jakými metodami se budou Moravané, nejen 
při práci v zákonodárných orgánech, setkávat do-
svědčuje soudobý Parlamentní zpravodaj, který 
uveřejnil informaci, že v České národní radě se 
proti návrhu zákona o obcích postavili komunisté 
a poslanci za Hnutí samosprávné demokracie se 
k nim připojili. Moraváci táhnou za jeden provaz 
s komunisty, dozvěděl se čtenář Parlamentního 
zpravodaje…

Milan Trnka
10. července 2020



Hlas Moravy č. 119 - 9

Uplynulo 600 let od narození Jiřího z Kunštátu
Jiří z Kunštátu se narodil 23. dubna 1420. Ten-

to příslušník staré moravské šlechty byl za své-
ho života zvolen českým králem. Vládl od roku 
1458 do roku 1471. Korunován za českého krále 
byl 7. května 1458. Jeho rod se zakoupil i na Po-
děbradech. Lze o něm tedy mluvit i jako o Jiřím 
z Kunštátu a z Poděbrad, nebo o Jiřím z Kunš-
tátu sezením na Poděbradech. Ale on sám se na 
všech smlouvách podepisoval jako Jiří z Kunštá-
tu. Jeho nesprávné pojmenovávání - tak obvyklé 
v českém dějepisectví a literatuře - zřejmě svědčí 
o  tom, že Čechům z Čech není po chuti přiznat 
si historický fakt, že jejich významným králem 
byl příslušník moravského šlechtického rodu.

Důvodem Jiříkovy volby českým králem byla 
skutečnost, že si česká utrakvistická šlechta přála 
zachovat dosud platné výdobytky husitské revo-
luce, to znamená především přijímání pod obojí. 
Proto musela do svého čela postavit „husitského 
krále“ - krále umírněných husitů. Nábožensky 
snášenlivý byl i v osobním životě. Obě jeho man-
želky, Kunhuta ze Šternberka i Johana z Rožmi-
tálu, pocházely z katolických rodů.

Jiří si díky své skvělé diplomatické obratnosti zís-
kal přízeň císaře Fridricha III., který mu roku 1459 
v Brně udělil v léno české země a pravděpodobně 
mu také potvrdil kurfiřtskou hodnost a výsady čes-
kého království. V následujících letech král císaři 
několikrát pomohl jak v Rakousích, tak v říši. To 
ovšem znamenalo konec jeho přátelství s Matyá-
šem Korvínem, kterému pomohl na uherský trůn.

Jiří se stal úspěšným panovníkem, který vzbu-
zoval respekt u mnohých doma i za hranicemi 
království. Od začátku své vlády se však musel 
vyrovnávat s obtížným mezinárodně politickým 
postavením – výraznou většinou učené Evropy 
i   domácími odpůrci (především z vedlejších 
zemí Koruny české a z německých měst Moravy) 
byl považován za husitského kacíře a povýšence 
nízkého původu (dokonce prý nemanželského), 

který se zmocnil panovnického trůnu neprávem.
Situace se dále zhoršila poté, co papež Pius II. 

začal na Jiřího naléhat, aby zakročil proti kacíř-
ským husitům. Král ho prostřednictvím zvlášt-
ního poselstva, vedeného Zdeňkem Kostkou 
z  Postupic žádal v březnu roku 1462 o potvrzení 
basilejských kompaktát (tj. především o zlegali-
zování kalicha (přijímání podobojí) a jmenování 
Jana Rokycany pražským arcibiskupem. Pius II. 
s odůvodněním, že kalich byl povolen jen prv-
ní generaci husitů a s kompaktáty nikdy římská 
kurie oficiálně nesouhlasila. I když to ještě neby-
lo přímo řečeno, bylo jasné, že utrakvisté v čele 
s českým králem se tímto stávají kacíři. V roce 
1466 (dne 23. prosince) byl český král Jiří z Po-
děbrad římským papežem Pavlem II. z katolické 
církve exkomunikován. Stalo se tak v Římě při 
zasedání papežské konzistoře (v konzistorní síni, 
za přítomnosti asi čtyř tisíců lidí, kteří měli za 
úkol oznámit verdikt papeže celému světu). Český 
král byl v nepřítomnosti označen za kacíře, křivo-
přísežníka, svatokrádce, prašivou ovci... Proto byl 
papežem odsouzen ke ztrátě důstojenství, statků, 
práv... a to se vztahovalo i na jeho potomky.

Jiří už dlouho předvídal, že dojde ke střetu 
s  papežem (o neúspěšných jednáních v Římě byl 
navíc průběžně informován) a rozhodl se zajistit 
si pro tento případ spojence mezi evropskými 
katolickými vládci. Jeho vynikající poradce, hu-
manista Antonio Marini z Grenoblu inspiroval 
krále již během května roku 1462 k vytvoření 
projektu Všeobecné mírové organizace („Smlou-
va o nastolení míru v celém křesťanstvu“) křes-
ťanských panovníků, v níž by se všichni snažili 
o upevnění trvalého míru na principu národní 
svrchovanosti států, zásady nevměšování se 
a   řešení sporů před mezinárodním soudním 
tribunálem („obecným konsistoriem“); Evropa se 
měla sjednotit v boji proti Turkům, „nejzarputi-
lejším nepřátelům jména křesťanů“, a vyhnat je 

z bývalých křesťanských zemí. Ve spolku měly 
mít státy, uspořádané do větších celků (Galie, 
Germánie, Itálie, Hispánie…), po jednom hlasu, 
přičemž se počítalo s vůdčí rolí Francie. Naopak 
o papeži návrh takřka nehovořil a přiznával mu 
jen malé pravomoci. A v tom byl kámen úrazu.

Válka s Uhrami a smrt
Dále se prohlubující nepřátelství mezi králem 

a   papežstvím povzbudilo k odporu nespokoje-
né české katolické panstvo a města. Již roku 1463 
vyhlásila válku proti králi Vratislav. Pius II. roku 
1464 povolal Jiřího z Kunštátu před církevní soud 
a znovu tak učinil papež Pavel II. v následujícím 
roce, kdy se proti Jiřímu na domácí půdě zformo-
vala Jednota zelenohorská, vedená Jiříkovým býva-
lým švagrem Zdeňkem ze Šternberka. Roku 1466 
uvrhl papež krále jako kacíře do klatby a vyhlásil 
proti němu křížovou výpravu. Formálně byl zba-
ven majetku i  trůnu. Této příležitosti využil ctižá-
dostivý uherský král Matyáš Korvín, bývalý Jiříkův 
zeť, a postavil se do jejího čela. Jeho zprvu úspěšný 
útok byl však odražen nedaleko Vilémova ve vý-
chodních Čechách. Zajatý Matyáš ustoupil a  slíbil, 
že od dalšího boje upustí. Po svém propuštění se 
však nechal katolickou šlechtou zvolit roku 1469 
v   Olomouci za českého krále. Matyášova volba 
byla uznána nejen moravskými pány, ale i zástupci 
vedlejších zemí Koruny české. Jiříkovi tak zůstala 
vláda pouze nad kališnickou částí Čech.

Jiří z Kunštátu za této situace pochopil, že se 
mu stěží podaří vytvořit vlastní dynastii a udržet 
královskou korunu pro svůj rod, a nabídl ji proto 
polským Jagelloncům, kteří o ni měli podmíně-
ný zájem. Krátce nato, 22. března 1471, nečekaně 
zemřel. Pohřben byl v královské hrobce v chrá-
mu sv. Víta.

Bohumila Jandourková
20. dubna 2020

Hlavní pramen: Wikipedie



    - Hlas Moravy č. 119 10

K Marii Terezii: Pohled z Moravy
Marek Pavka ve svém článku ukazuje jiný 

pohled na Marii Terezii z perspektivy morav-
ských dějin. Od toho českého se dokonce dia-
metrálně liší.

Pokusím se doplnit Ivo Šebestíka o pohled 
z Moravy. Ten je totiž jiný než pohled český 
a  mnohdy je dokonce diametrálně odlišný. Klíčo-
vým faktorem je skutečnost, že moravští stavové 
na počátku 40. let 18. století na rozdíl od stavů 
českých zůstali Marii Terezii věrní, když ji uznali 
za svou panovnici, tedy moravskou markraběnku. 
To Marie Terezie Moravanům nikdy nezapomně-
la, stejně jako skutečnost, že se v roce 1742 Pru-
sům ubránilo Brno a v roce 1758 Olomouc.

Císařovna tak Moravu osamostatnila od Čech 
ve správní sféře zrušením České dvorské kan-
celáře (1749), v soudní sféře vytvořením samo-
statného apelačního soudu pro Moravu (1752) 
a v  církevní sféře povýšením olomouckého bis-
kupství na arcibiskupství (1777). Morava a Če-
chy se díky tomu staly rovnocennými korunními 
zeměmi.

V této éře také startuje rozmach moravského 
textilního průmyslu. Marie Terezie přivedla do 
Jihlavy nizozemské odborníky na soukenictví, 
díky čemuž se Jihlava stala druhým největším 
producentem sukna v podunajském soustátí. 
V  roce 1767 vzniká manufaktura na zpracování 
vlny v Uničově, která se stala jednou z největších 
továren svého druhu v monarchii. Ve stejném 
období je zahájena manufakturní textilní výro-
ba v Brně, kde vyniká jméno Johanna Leopolda 
Köffilera, jehož sukno se vyváží do Ruska, Itá-
lie a na Blízký východ. Tento podnikatel také v 
Brně založil Půjčovní banku a vůbec první děl-
nickou kolonii v habsburské monarchii. V roce 
1766 kupují Salmové blanenské panství i s jeho 
hamry, jež se staly základem pozdějších železá-
ren v  Blansku, které byly dlouho největší továr-
nou v   monarchii. V roce 1763 potom dochází 
k události, která ovlivňuje východní část morav-

sko-slezského pomezí dodnes – na území dnešní 
Ostravy je nalezeno uhlí.

Vláda Marie Terezie znamená pro Moravu 
též velký kulturní rozmach. Uveďme jen nejvý-
znamnější stavby z tohoto období: Kostel Jmé-
na Panny Marie ve Křtinách (národní kulturní 
památka ČR), měšťanské domy v Novém Jičíně 
(v  roce 2015 oceněno jako Nejkrásnější náměstí 
v ČR), zámek Vizovice (národní kulturní památ-
ka ČR), barokní hřbitov ve Střílkách (národní 
kulturní památka ČR), zámek Leopoldsruhe 
u  Pohořelic (kulturní památka ČR), kostel Nej-
světější Trojice v Drnholci (kulturní památka 
ČR), interiéry kroměřížského zámku (součást 
světového dědictví UNESCO), poutní kostel 
Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou 
(kulturní památka ČR), zámek Slavkov u Brna 
(národní kulturní památka ČR), kostel sv. Jana 
Křtitele v Kroměříži (kulturní památka ČR), 
kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Hranicích na 
Moravě (kulturní památka ČR), zámek Kupařo-
vice (kulturní památka ČR), přestavba Dietrich-
steinského paláce v Brně, zámek v Napajedlech 
(kulturní památka ČR), kostel Zvěstování panny 
Marie ve Šternberku (kulturní památka ČR), zá-
mek v Rájci-Jestřebí (národní kulturní památka 
ČR). Nejsou tyto památky dokladem alespoň jis-
té prosperity? Anebo jinak, zůstane i z naší doby 
na Moravě tolik architektonických skvostů?

Moravští umělci dobývali Evropu, ať už jde 
o   Jakoba Fellnera z Mikulova, nejvýznamněj-
šího barokního architekta Uher či Gottfrieda 
Bernharda Göze, malíře z Velehradu, jehož tvor-
bu nalezneme v Řeznu, Solothurnu i slavném 
klášteru Admont. Jiný malíř Martin Ferdinand 
Chvátal z Němčic na Hané uspěl na carském 
dvoře, takže jeho díla nyní nalezneme v Ermitáži 
i v Treťjakovské galerii.

Probouzela se také moderní věda. Christian 
Mayer z Modřic, který se stal profesorem mate-
matiky a fyziky v Heidelbergu, jako vůbec první 

vysvětlil existenci dvojhvězd. V roce 1746 mar-
kraběnka umožnila založení první akademie věd 
v celé habsburské říši, totiž olomoucké „Společ-
nosti neznámých učenců v zemích rakouských“, 
která vydávala první vědecký časopis na území 
podunajského soustátí „Měsíční výtahy starších 
a novějších učeností“.

Olomouc měla Marie Terezie vůbec velmi 
ráda. Zúčastnila se zde například vysvěcení 
Sloupu Nejsvětější Trojice (součást Světové-
ho dědictví UNESCO). Po odražení pruského 
útoku povýšila šestnáct městských radních na 
šlechtice a doplnila znak věrné Olomouce štít-
kem s   iniciálami F. M. T. (Franciscus – Maria 
Theresia) na prsou moravské šachované orlice. 
Uhradila městu válečné škody ve výši 25 tisíc 
zlatých a  každoročně ve výroční den ukončení 
pruského obléhání Olomouce – 2. července – mu 
udílela subvenci na připomínku jeho bojových 
tradic. Byl to také – na její přání – olomoucký 
biskup Jakub Arnošt z Lichtenštejna-Kastelkor-
nu a nikoli pražský arcibiskup, kdo ji v roce 1743 
korunoval na českou královnu.

Jistě, bylo to též období, kdy obyvatelstvo 
Moravy trpělo válkami a kdy se na lesonic-
kém panství na Horácku v roce 1775 vzbouřili 
místní rolníci. Ale císařovna a markraběnka na 
tyto události reagovala prozíravě. Na rolnickou 
vzpouru odpověděla vydáním robotního paten-
tu z toho samého roku, který podstatně zmírnil 
robotní povinnosti. Místa zpustlá ve válkách 
kolonizovala – například Čejč na Hodonínsku 
francouzskými osadníky. A k válkám obecně si 
vypěstovala odpor hraničící s pacifismem. Znám 
je její výrok: „I průměrný mír je lepší než úspěš-
ná válka“. Kolik současných evropských státníků 
by dokázalo pronést takováto slova?

Jejími nejdůležitějšími spolupracovníky byly 
osobnosti bezprostředně spjaté s Moravou. 
Vnitřní reformy řídil Bedřich Vilém hrabě Hau-
gwitz, majitel zámku v Náměšti nad Oslavou. 



Hlas Moravy č. 119 -11

Státoprávní uspořádání na Moravě po zániku Velkomoravské říše
Kapitoly z moravské historie (1)
Velkomoravská říše budí stále velký zájem jak 

veřejnosti, tak odborníků. Je to přirozené. Byl to 
přece první a velmi významný státní útvar na na-
šem území s kulturním přesahem do dnešních 
dnů. Proto je toto období často připomínáno.

Nebývá však dostatečně zdůrazňováno, že 
centrální moc v českém západoslovanském kní-
žectví (s vládnoucím rodem Přemyslovců) byla 
do Čech přenesena z moravského území. Důvo-
dem byla stabilizace. Je tedy kultura moravská 
starší a původnější, než následná kultura v zemi 
české. Přemístění státního centra do pražské lo-
kality na začátku 10. století bylo uskutečněno po 
zániku Velké Moravy, který nastal okolo roku 
906 po masivním náporu Maďarů někde při ústí 
řeky Moravy do Dunaje. Odtržení Čech od Mo-
ravy pravděpodobně provedl již kníže Spytihněv 
(+ 912), syn a následník českého knížete Boři-
voje (+ 894).

O Moravě, jaké bylo její správní uspořádání, 
kdo zde vládl a podobně, nemáme v 10. století až 
do roku 1028 žádných zpráv. Zůstává stále ote-
vřená otázka, jaký byl dějinný průběh událostí 
na Moravě v oněch 122 letech. V Čechách tehdy 
vládli Přemyslovci, po Spytihněvovi jeho bratr 
Vratislav I. (+ 926), Poté za nezletilého kněžice 
jeho matka Drahomíra. Po převzetí moci vlá-
dl kníže Václav do své násilné smrti (+ 929?, 

+   935?). Jeho bratrovrah Boleslav I. vládl do 
roku 967, dále jeho syn Boleslav II., a to do roku 
999. Následoval jeho syn, nechvalně známý Bo-
leslav III., který vládl do roku 1002. V Čechách 
dále pokračoval ve vládě kníže Vladivoj polské-
ho původu. Po jeho smrti roku 1003 se vrátil na 
knížecí stolec Boleslav III., který byl svržen pol-
ským knížetem Boleslavem Chrabrým.

Polská vláda byla ukončena válečným návra-
tem synů Boleslava II. Jaromíra a Oldřicha. Ná-
vrat byl uskutečněn s pomocí německého císaře 
Jindřicha II. Sled vládnutí v Čechách je účelné 
připomenout právě v kontrastu s absencí údajů 
o poměrech na Moravě. Co se Čech týče, je třeba 
se zmínit i o existenci mocného dominia Slav-
níkovců v jižních a východních Čechách, ovšem 
pod vrchní vládou pražských knížat. Vyvraždění 
Slavníkovců v roce 996 však tento rod vytěsni-
lo z   české historie. Podobný osud postihl také 
mocný rod Vršovců. Na Moravě se v této době 
nepřipomínají tak dominantní šlechtické rody. 
V   Čechách, po slabé vládě knížete Jaromíra 
v   letech 1004 až 1012, se vlády zmocnil jeho 
bratr Oldřich a vládl od roku 1012 do roku 1034. 
Až jeho syn Břetislav vstupuje opět do morav-
ských dějin.

První připomenutí Moravy v těch dobách při-
chází roku 1028, kdy předal vládu nad morav-
skou zemí velký pražský kníže Oldřich svému 

synu Břetislavovi. Vrchní vládu nad Čechami 
a  Moravou si Oldřich ponechal. Později, v ob-
dobí zmatků v pražském vládnutí, byl mladý 
kníže Břetislav přechodně zbaven vlády nad 
Moravou, a to svým otcem, pražským knížetem 
Oldřichem.

Z dílčích zpráv se dovídáme, že na začátku 
11.  století na Moravě krátkodobě vládli, při pře-
važujícím vlivu českých knížat, také Poláci nebo 
Maďaři. Přesnějších zpráv o Moravě v těch ta-
jemných 122 letech nemáme.

Prvotní správní rozdělení Moravy za knížete 
Břetislava bylo na župy v čele s župními úřední-
ky v Olomouci, Pustiměři, Brně a Přerově. Dále 
pak letopisy uvádějí, že vládou nad Moravou byl 
roku 1048 pověřen syn velkého pražského kníže-
te Břetislava Spytihněv II.

Na konci vlády Břetislava I. byla připravena 
velká správní reforma západoslovanského kní-
žectví. Tato změna zasáhla zejména moravské 
území. V návaznosti na zřízení seniorátu, při 
kterém měl vládu nad celým knížectvím nastou-
pit vždy nejstarší člen přemyslovské dynastie, 
byla zavedena tzv. údělná knížectví. Toto mělo 
být zavedeno pouze na Moravě. Území Čech tvo-
řil, až na ojedinělé a časově ohraničené výjimky, 
nerozdělený správní celek.

Jaroslav Nesiba
28. května 2020

Zahraniční politika byla v rukou Václava Anto-
nína hraběte Kounice, příslušníka významného 
moravského rodu, který byl hlavním autorem 
tzv. diplomatické revoluce, jež ukončila téměř 
tři staletí trvající nepřátelství mezi Habsbur-
ky a   Francií. Vychovatelem následníka trůnu, 
tedy Josefa II., byl nejvyšší komoří Antonín 
Karel Salm-Reifferscheidt, majitel rájeckého 
panství. Velký vliv měl i předseda Nejvyšší rady 
pro Nizozemí a dvorní důvěrník hrabě Emanu-
el Silva-Tarouca, majitel zámku v Čechách pod 
Kosířem, nedaleko Prostějova. V justiční sféře 
je klíčová role Josepha von Sonnenfelse z Mi-
kulova, který prosadil zákaz mučení, k němuž 
došlo patentem z 2. ledna 1776. Že to není nic 
samozřejmého ani dnes na „vyspělém Západě“, 
ví každý, komu je známo, co prováděli francouz-
ští výsadkáři v Alžírsku nebo Američané v rámci 
boje proti terorismu (s podporou české vlády).

Morava tedy za vlády Marie Terezie profitovala 
politicky, ekonomicky i kulturně. Podle kunsthis-
torika Richarda Biegela se „od poloviny 18.  stole-
tí moravská kosmopolitní osvícenská společnost 
stává jedním z hlavních ohnisek kulturního roz-
voje habsburského soustátí – a to v  době, kdy 
význam Čech poměrně rychle klesá.“

Moravané proto patřili k předním propagáto-
rům památky Marie Terezie. Ještě za jejího života 
v roce 1747 Jan Kryštof Handke, malíř z  Janu-
šova u Rýmařova, vytvořil portrét císařovny na 
nejčestnějším místě olomouckého radničního 
orloje. Velehradský mnich Alanus na počest 
markraběnky složil hanáckou operu. Dvorním 
malířem Marie Terezie, který portrétoval svou 
mecenášku i její příbuzné, byl Johann Nepomuk 
Steiner z Jihlavy. Monumentální pomník císa-
řovny ve Vídni, který dnes patří ke světovému 
dědictví UNESCO, vytvořil se svým učitelem 
Casparem Zumbuschem brněnský sochař An-
tonín Břenek (Anton Brenek). Autorem souso-
ší Marie Terezie v Prešpurku, které v roce 1921 

zničili českoslovenští legionáři, byl tamní rodák 
s   moravskými kořeny Ján Fadrusz. (Důvody, 
proč by socha Marie Terezie měla v Bratislavě 
opět stát, shrnuje zde Eduard Chmelár)

Když jsme u Uher, dovolil bych si ještě jednu 
poznámku.

Maďaři měli tolik velkorysosti, že v Szigetváru 
postavili jako součást parku turecko-maďarské-
ho přátelství sochu osmanskému sultánu Sulej-
mánu Nádhernému, přestože proti Turkům tři 
sta let bojovali a právě Sulejmán obsadil velkou 
část země včetně Budína. Skutečně chceme do-
sáhnout stavu, kdy bude pro Maďary přijatelný 

pomník Sulejmána Nádherného, zatímco u nás 
nebude přijatelná socha Marie Terezie?

Marek Pavka
16. července 2020
Zdroj: !Argument

Poznámka redakce HM: Marek Pavka zde rea-
guje na článek, který jsme se rozhodli neuveřejnit. 
Jednak ten častý a podle redakce HM neobjektivní 
pohled z české strany, nejen na Marii Terezii, ale 
na celé soustátí R-U, většinou dobře známe. Jed-
nak je text Marka Pavky zcela neodvislý od zmi-
ňovaného předchozího článku.

Rodinný portrét císařovny.



    - Hlas Moravy č. 119 12

Jan Karafiát,
autor půvabných „Broučků“ - syn moravské země

Jan Karafiát byl evangelický farář, který re-
vidoval Bibli kralickou a zapsal se do literatury 
půvabnou knihou Broučci. Svá autorská práva 
na tuto knihu odkázal církvi českobratrské, která 

díky tomu mohla finančně podporovat vydání 
Bible a církevních tisků.

Jan Karafiát se narodil na Českomoravské vr-
chovině v Jimramově jako deváté z deseti dětí 

v   matčině druhém manželství. Jeho rodina 
pocházela ze starého evangelického rodu. Strýc 
V.   Karafiát byl evangelickým farářem. Patřil 
k  neformálnímu hnutí, jehož ideálem byla krás-
ná církev Kristova. Znám konáním přísné kázně, 
důrazem na poslušnost zákona Božího. Podsta-
tou jeho kazatelského i literárního působení při-
tom bylo vědomí vlastní hříšnosti a nezpůsobi-
losti k dobrému dílu, překonané omilostněním 
Kristovým.

Jan Karafiát po církevní škole v Jimramově na-
vštěvoval nižší německé piaristické gymnázium 
v Litomyšli, potom se vydal na vyšší studia do 
vestfálského Guterslohe, kde na evangelickém 
gymnáziu složil v roce 1866 maturitu. Následo-
valo studium na evangelické fakultě v Berlíně, 
Bonnu a ve Vídni, kde studia ukončil.

Po návratu pobyl v Čechách krátce jako du-
chovní a opět zamířil do Německa jako vychova-
tel v Kolíně nad Rýnem. Když se podruhé vrátil 
do Čech, po několika dalších působištích přijal 
místo správce učitelského evangelického semi-
náře v Čáslavi, kde vyučoval předměty jako ná-
boženství, pedagogika, didaktika a také čeština. 
A právě během svého působení v Čáslavi napsal 
Broučky - na pohádkovém průběhu broučků učil 
děti, jak žít ve shodě s božími přikázáními. Pro 
jisté neshody s nadřízenými odtud po dvou le-
tech odešel. Roku 1875 se stal farářem na Hrubé 
Lhotě na Valašsku, kde sloužil 20 let.

V roce 1895 se odstěhoval do Prahy, na žádný 
sbor však nenastoupil a zůstal reformovaným fa-
rářem mimo službu.

Zemřel v Praze, pochován je na vinohradském 
hřbitově.

Bohumila Jandourková
6. června 2020

Broučci, jak si je pamatují ti starší z nás z televizních loutkových Večerníčků z roku 1966 s nezapomenutelným vypravěčským hlasem Františka Smolíka.



Hlas Moravy č. 119 - 13

Velehradská hymna „Bože, cos ráčil“

Duchovní píseň „Bože, cos ráčil“ je považo-
vána za velehradskou hymnu. To proto, že se 
v  ní připomíná příchod slovanských věrozvěstů 
sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje roku 863 
do Velehradu, centra Velké Moravy. Přitom je 
dnes jisté, že hlavní město Velké Moravy nestálo 
v dnešní obci Velehrad, ve které byla mnohem 
později postavena velehradská bazilika a v níž 
se konají velehradské poutě. Možnosti jsou dvě. 
Buď hlavní město stálo ve 4 km vzdáleném Sta-
rém Městě, jež administrativně patří k Uherské-
mu Hradišti. Staré Město je dnes známé svými 
bohatými a významnými nálezy z časů Velké 
Moravy. Nebo stálo v rozsáhlém areálu archeo-
logických vykopávek nedaleko dnešní obce 
Mikulčice, v okresu Břeclav. Také je možné, že 
panovník původně sídlil ve svém sídle u Mikul-
čic a později se přestěhoval do pevnosti stojící 
na místě dnešního Starého Města. Podle názoru 
dnešních historiků se hlavní město Velké Mo-
ravy roku 863 ještě nejmenovalo Velehrad, ale 
Morava. Tedy stejně jako řeka Morava a dnešní 
země Morava. Poznatky a názory dnešních his-
toriků se hodně liší od vědomostí a názorů his-
toriků žijících v době, ve které žil autor slov písně 
„Bože, cos ráčil“.

Píseň je oblíbenou duchovní písní mezi věří-
cími lidmi především na Moravě. Její text napsal 
roku 1893 Vladimír Šťastný na nápěv polské 
duchovní písně „Boże, coś Polskę“. Nemusíme 
být proto překvapeni skutečností, že právě tato 
píseň doprovázela mši svatou, kterou dne 22. 4. 
1990 před velehradskou bazilikou ve Velehradu 
sloužil papež sv. Jan Pavel II. Svým původem 
byl, jak všichni víme, Polák. Otcové jezuité, kteří 
velehradskou baziliku spravují a kteří program 
návštěvy Svatého Otce připravovali, dozajista 
věděli, že naše píseň „Bože, cos ráčil“ má polský 
nápěv. Právem očekávali, že Svatý Otec bude mít 
při jejím poslechu radost. A radost opravdu měl!

Zpěv několika do jednoho celku spojených 
pěveckých sborů a zpěv cca 350 tisíc přítom-
ných poutníků doprovázela početná skupina 
muzikantů. Ti, jak je na velehradských poutích 
zvykem, hráli na dechové hudební nástroje. Pří-
tomnost Svatého Otce a zpěv tak velkého počtu 
věřících za doprovodu hlasité dechové muziky 
zapůsobily na účastníky bohoslužby mimořádně 
velkým dojmem. Mnozí z přítomných dojetím 
slzeli, někteří plakali radostí…

Měli bychom si připomenout, že se českoslo-
venský komunistický režim papežově návštěvě 
socialistického Československa urputně bránil. 
Důvodně se obával, že by se pracně udržovaný 
klid ve společnosti občanů Československé soci-

alistické republiky mohl narušit. Za žádnou cenu 
nemohl ani nechtěl povolit návštěvu Svatého Otce 
Jana Pavla II. v Československu. Na tomto odmí-
tavém stanovisku čsl. komunisté trvali až do kon-
ce své vlády, prakticky až do konce roku 1989.

Památná a nezapomenutelná je proto vele-
hradská pouť, uskutečněná cca 4,5 roku před 
pádem totality v ČSSR. Konala se dne 5. 7. 1985. 
Ten rok si Češi a hlavně Moravané připomína-
li, že od smrti prvního moravského arcibiskupa 
sv.   Metoděje uplynulo 1 100 roků. Snad také 
proto počet účastníků pouti na Velehradě dosáhl 
počtu odhadem 100–250 tisíc lidí.

Toho dne nebylo snadné se na Velehrad do-
stat. Policisté a milicionáři připravili spoustu 
zákazů vjezdu a omezili vstup do obce Velehrad 
ve velkém kruhu kolem ní. Pomocí smyšlených 
a nepravdivých záminek dělali všechno možné, 
aby poutníky a poutnice od jejich cesty na Vele-
hrad odradili, vrátili je domů nebo aby jim cestu 
alespoň hodně znepříjemnili. Obvykle poklid-
ná pouť na Velehradě přerostla toho roku 1985 
v   jednu z největších demonstrací odporu proti 
komunistickému režimu v Československu za 
celé období útlaku zvaného „normalizace“.

Účastníci poutě tehdy na prostranství před 
bazilikou od řečnického pultu vypískali minist-
ra kultury Milana Klusáka poté, co se několikrát 
pokusil dát tomuto shromáždění „ten správný 
politický rozměr“. Poutní setkání křesťanů na 
Velehradě nazval „mírovou slavností našeho 

pracujícího lidu“. Slovanské věrozvěsty Cyrila 
a   Metoděje ve svém projevu nazval „prvními 
našimi komunisty“, přičemž u jejich jmen vždyc-
ky a důsledně vynechával přívlastek „svatý“. Je-
dinou, ale velmi slabou omluvou pro něho byla 
skutečnost, že svůj projev četl z papíru. Tehdy 
jsme všichni byli trvale sledováni a kontrolováni, 
soudruh ministr také!

Po hlasitém odmítnutí „stranou a vládou“ 
předem schváleného řečnického projevu mini-
stra Klusáka účastníci poutě na Velehradě roku 
1985 skandovali svůj požadavek na náboženskou 
svobodu a hlasitě, velmi důrazně žádali povolení 
návštěvy Svatého Otce Jana Pavla II. v Českoslo-
vensku. V průběhu velehradské poutě roku 1985 
věřící zazpívali píseň „Bože, cos ráčil“ celou, tedy 
včetně totalitním režimem zakázané poslední, 
7.  sloky:

I když se pyšná nevěra kol vzmáhá
a peklo seje koukol nových zmatků
nebudem dbáti odvěkého vraha
nedáme sobě bráti věčných statků.
Víře vždy věrní budou Moravané:
Dědictví otců zachovej nám, Pane!
Ode dne, kdy papež sv. Jan Pavel II. navštívil 

moravský Velehrad, letošního 22. dubna 2020 
uplynulo 30 roků. Vděčně na setkání s ním vzpo-
mínáme…

Jiří Kachlík
8. července 2020



    - Hlas Moravy č. 119 

Za názory, uvedené ve zveřejněných článcích, zodpovídají jejich autoři.
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HLAS MORAVY – časopis moravských patriotů (občasník)
E-mail redakce: mdzb@seznam.cz; Webové stránky: www.hlasmoravy.eu – zveřejňují příspěvky bez fotografií, bezprostředně, jak text obdrží.

Mutace určená k tisku je zpracována a vydána až se sejde potřebné penzum příspěvků, doplněná fotografiemi, zasílaná zájemcům formou odvolávky na jejich e-mail. 
Pro omezený počet čtenářů je i fyzicky vytištěna a předána, nebo zaslána. Neprodejné. Dosahovanou úrovní je tato mutace vhodná k fyzické archivaci.

Fotografie k článkům nezabudovávejte do textu, zašlete samostatně, nejlépe tak, jak vyšly z fotoaparátu.
Článek, který názorově rozděluje příznivce emancipace Moravy, nebo by jinak škodil moravské věci, nezveřejníme.

Hlas Moravy chce přispět k posílení uměle potlačovaného moravanství, ale chce čtenáře také informovat, poučit, potěšit i pobavit, ať už historkami, úvahami,
povídkami, či zajímavými dokumenty. Proto vždy zveřejňoval i texty, které se netýkají přímo Moravy, nebo jen okrajově.

Marie von Ebner – Eschenbach (1830–1916)

Marie von Ebner – Eschenbachová, rozená 
hraběnka Dubská, je pokládána za nejvýznam-
nější německy píšící moravskou spisovatelku 
konce 19. století. Rod Dubských z Třebomyslic 
pochází původně z Čech. Původní statky vlast-
nil rod v Dubu u Prachatic. Koncem 16. století 
přesídlila část rodinných příslušníků na Mo-
ravu. Zde získali později hraběcí titul. Členové 
rodu drželi na Moravě panství Lysice, Drnovice 
u Lysic, Slavětice, Biskupice, Hoštice, Lebedov 
a  Zdislavice. Z rodiny se sluší připomenout ale-
spoň Emanuela Dubského (1806–1881), majite-
le Lysic, který působil v letech 1861 až 1870 ve 
funkci moravského zemského hejtmana. Spiso-
vatelka Marie Dubská se narodila 13. září 1830 
ve Zdislavicích na Kroměřížsku jako dcera hra-
běte Dubského z Třebomyslic a Marie von Eckel. 
Matka zemřela při porodu.

Marie von Ebner – Eschenbachová publikova-
la v období, které ještě nebylo na Moravě pozna-
menáno nacionálními rozpory mezi obyvateli, 
hovořícími odlišným jazykem. Německy hovo-
řící Rakušané a Židé nepociťovali izolovanost 
od slovansky hovořícího obyvatelstva Moravy, 
tak jako jejich soukmenovci v Čechách. Neby-
la zde obava ze sílícího českého nacionalismu 
a   ani německý nacionalismus se nerozmáhal 
takovou silou jako v Čechách a v Praze obzvlášť. 
Obyvatelstvo Moravského markrabství se dosud 
neorientovalo výrazně na velkoněmeckou nebo 
celočeskou myšlenku. Převažovalo povědomí ra-
kouského polynacionalismu s velkou mírou tole-

rance ke všem národnostem, ke kultuře a jazyku 
všech skupin obyvatelstva Moravy i rakouského 
mocnářství.

Marie von Ebner – Eschenbachová je v zahra-
ničních odborných publikacích označována za 
rakouskou spisovatelku žijící střídavě ve Vídni 
a  na Moravě. V soudobé české literatuře pak vět-
šinou za rakouskou spisovatelku českého původu, 
občas také přímo za spisovatelku českou. Žila stří-
davě ve Vídni a ve Zdislavicích, k rodné Moravě 
se vždy hlásila, považujme ji tedy za spisovatelku 
naši – moravskou! Jiří Munzar ji označuje za „vel-
kou moravskou spisovatelku německého jazyk“ 
V   letech po rozpadu Rakouského císařství byla 
během 20. století neprávem přehlížena s pouka-
zem na přílišnou provincialitu její tvorby, na ur-
čitou dávku naivity v dramatických a literárních 
dílech a především s poukazem na dnes již pře-
konané mravní zásady a poukazy na smysl života. 
V současnosti jsou názory na její umění poněkud 
přehodnocovány. Je řazena mezi realisty, ceněna 
je její znalost různých vrstev obyvatelstva – pro-
stých lidí na venkově, řemeslníků i příslušníků 
šlechtických kruhů. Uznání sklízí za humanistické 
smýšlení a za výbornou znalost psychiky. Náměty 
čerpala z velké části z rodných Zdislavic. Celé její 
dílo je poznamenáno láskou k Moravě a pochope-
ním pro životní těžkosti různých vrstev obyvatel-
stva. Občas je její literární tvorba srovnávána pře-
devším z důvodu výběru námětů s tvorbou české 
spisovatelky Boženy Němcové.

V jedenácti letech bylo Marii svěřeno uspořá-

dání rodinné knihovny na zdislavickém zámku. 
To byl zřejmě impuls k prvním literárním poku-
sům (první povídku napsala ve svých čtrnácti 
letech) ale také impuls ke studiu různých vědec-
kých oborů. Ovládala kromě němčiny a češtiny 
také francouzštinu. Ve věku 18 let se provdala za 
syna dědečkovy sestry, barona Moritz von Ebner 
– Eschenbach, sloužícího v rakouské armádě. 
Dosáhl hodnosti polního maršála. Manželství 
bylo bezdětné. Baron mimo jiné vyučoval na 
vojenské inženýrské akademii fyziku a chemii. 
Podporoval zájem manželky o vědu.

Marie von Ebner - Eschenbachová se nejprve 
pokoušela uplatnit jako autorka divadelních dra-
mat. Napsala více než deset divadelních her, byla 
však neúspěšná. Na jevištích se nejdéle udržela 
její hra „Marie Stuartovna“ z roku 1860. Naopak 
její próza ji přinesla okamžitou náklonost čtenářů. 
Ve své době patřila mezi nejčtenější autorky. Uvá-
dím alespoň nejznámější díla: „Božena“ (1875), 
„Aforismy“, „Krambambuli“ (1883), „Povídky ze 
vsi a ze zámku“ (1883), „Dvě komtesy“ (1885), 
„Obecní dítě“ (1887), „Víra neodčinitelná“ (1902), 
„Bezvěrec?“ (1893). Poslední román – „Mé vzpo-
mínky na Grillparzera“ – vyšel v roce 1916. Část 
její tvorby vycházela ještě za masarykovské Čes-
koslovenské republiky, například „Prokletý rod“, 
„Dcera odrodilce“, „Manželka něco tuší“. Některé 
její knihy byly přeloženy i do českého jazyka.

Marie von Ebner – Eschenbachová se vyučila 
ve Vídni hodinářství, byla sběratelkou a znalky-
ní hodin a hodinek, studovala námořní navigaci 
a válečnou námořní taktiku, fyziku (přátelila se 
mimo jiné s fyzikem Ernestem Machem), teleg-
raf a elektrické přístroje. Stala se korespondenční 
členkou Rakouské akademie věd a umění. V  roce 
1898 obdržela jako první žena v monarchii Čest-
ný kříž za umění a literaturu (nejvyšší civilní 
vyznamenání v říši), roku 1900 obdržela čestný 
doktorát Vídeňské univerzity jako první žena 
v  historii univerzity. Ve dvoře této univerzity má 
také jako jediná žena postavený pomník. Dvakrát 
byla nominována na Nobelovu cenu za literaturu.

Marie von Ebner – Eschenbachová zemřela 
12. března 1916 ve Vídni a podle svého přání 
byla pohřbena v rodinné hrobce Dubských ve 
Zdislavicích u Kroměříže. Hrobka je opravována 
předpokládaným nákladem 15 milionů korun 
společností Czech National Trust spolu s parkem 
a kaplí. Prostředky jsou shromažďovány dobro-
volnými dary.

Milan Trnka
9. července 2020
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