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Socha Velkomoravského knížete Svatopluka, postavená v 

Beskydech nad obcí Růžďkou Kruhem přátel rodů  

 Moravy a Slezska v r. 2018 
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Almanach vydávají přátele Kruhu rodů Moravy a 

Slezska 2x ročně, vždy ve dnech jarní a podzimní 

rovnodennosti. 
…………………………………………………………………………….. 

 

 

Do Almanachu přispěli přátelé z Brna, Ostravy, Třince,  

Mořkova, Štramberku  
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 Obsah Almanachu 

 

Báseň Jaroslavy Grobcové : Volání domova 

 

Milena Šimonková -  náhrobek 

 

PhDr.Jiří Kvapil: Moravan Janáček 

 

Slovanský festival tradičních hodnot v Lužné 

 

PhDr. Jiří Kvapil: Otevřený dopis předsedovi 

senátu PČR J. Kuberovi 

 

Tradiční setkání Moravanů a Slezanů na  

posvátném Radhošti 

 

Ing. Milan Trnka a Moravský zemský strom 

 

Zuzana Kaiser Dorazilová: Dobro a Zlo 

 

Jan Mička: Proč Masaryk pláče? 

 

Vladan Kocián: Morava nebo Marava ? 
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 Volání domova 
Jaroslava Grobcová 

 

 

Domove, domove, drahý a jediný 

vzdáleni toužíme, když se srdci stýská. 

Vrátit se, uvidět rodná místa blízká, 

třeba jen chaloupku na konci dědiny.  

 

Volání domova je hlas mocné síly,  

duši nahlodává, mámí bez přestání. 

A srdce zmučené touze nezabrání 

přicházet, vracet se alespoň na chvíli. 

 

Z daleka, daleka, z dalekého světa 

a odtud nejenom po rodinném krově,  

celou vlast obsáhne touha po domově.  

Volá se z ciziny, volá steskem léta. 

 

Volá nás starý dům, volá nás rodná hlína, 

volá nás dědovo kolo z vodního mlýna.  

Volání domova neklidně v srdce buší, 

proniká prostorem, prodírá se až k duši. 
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Milena Šimonková vyjadřuje náhrobkem 

postaveným v Kojetíně, poděkování  

moravským předkům  

 
Takto po šestiletém snažení a vyjednávání byl posta-

ven a instalován dne 6.3.2019 náhrobek, kterým paní 

MILENA ŠIMONKOVÁ z Ostravy zhmotnila a vy-

jádřila své poděkování a lásku  moravským předkům. 

Píše: „ Na tom, že můj záměr vyústil přímo ve zvolá-

ní, se podílí mnozí, kteří mne obklopovali. Setkání s 

literaturou, informacemi i zatajovanými, tak formo-

valo výsledek.“ Náhrobek, který sama nechala vyte-

sat a postavit je umístěn v rodišti rodičů Mileny 

Šimonkové na Kojetínském hřbitově.  
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Moravan Janáček 

 
Argumenty, proč je třeba považovat Leoše Janáčka 

jednoznačně za skladatele moravského,...a nikoliv 

českého, jak se můžeme dočíst v České wikipedii, 

nebo také v učebních textech pro žáky základních 

škol v České republice.  

 

Narozen na Moravě (Hukvaldy 3.7.1854), zemřel na 

Moravě (Ostrava 12.8.1928), na Moravě prožil celý 

svůj život.  Nikdy nezatoužil žít jinde, než na Mora-

vě. Patrně by byl ochoten přemístit se do Varšavy, v 

jeho době pod ruskou správou, kde se jednalo o jeho 

jmenování ředitelem tamní konzervatoře. Nikdy však 

nenaznačoval, že by toužil žít v Praze. 

 

Zakládající osobnost Klubu moravských skladatelů 

(založen 17.9.1922 k propagaci soudobé moravské 

hudby). První předseda tohoto klubu (1922/1925), 

jeho členem až do smrti. Těžko si představit, že za-

kladatel Klubu moravských hudebních skladatelů se 

vnitřně necítí Moravanem, ale Čechem.  
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 Metodika i harmonizace Janáčkových skladeb vy-

chází z moravské lidové hudby. Užívá, jak je obvyklé 

v lidových písních zejména na Slovácku, tzv. staré 

církevní tóniny (dórská, frygická a další), a to na roz-

díl od lidové hudby české, která nic podobného ne-

zná a patrně i pod německým vlivem užívá téměř vý-

hradně tóniny durové a mollové. Janáčkova tvorba je 

tematicky zaměřena především na prostředí morav-

ské. Sem také suverénně patří jeho nejvýznamnější 

skladby (opera Její pastorkyňa, Glagolská mše na pů-

vodní staroslověnský text, Sinfonietta, hudební obraz 

moravské metropole, mužské sbory na slova Petra 

Bezruče, II. smyčcový kvartet Listy důvěrné a mno-

hé další). Často se inspiruje také prostředím ruským 

(opery Káťa Kabanova, Z mrtvého domu, skvělá or-

chestrální rapsodie Taras Bulba, I. Kvartet z podnětu 

Tolstého Kreutzerovy sonáty). Teprve potom může-

me v Janáčkově tvorbě najít díla, která mají vztah k 

zemi České (dnes téměř neznámá opera Šárka, opera 

Výlety páně Broučkovy, opera Věc Makropulos). O 

Janáčkově hlubokém moravském zemském cítění vy-

povídá i skladba Otčenáš, původně Moravský Otče-

náš. Od názvu upustil pod vlivem připomínek svých 

přátel, že se jedná o duchovní text natolik obecného 

rázu, že opatřit jeho název přívlastkem moravský ne-

ní vhodné. Skvělý dirigent, skladatel a hudební spi-

sovatel Jaroslav Vogel k názvu této skladby pozna-

menal, že název s přívlastkem moravský je „vys-

větlitelný leda tím,, že jej složil moravský velmi silně 
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cítící Moravan.“  

 

Za moravského, nikoliv českého hudebního skladate-

le považovala a označovala Janáčka i jedna z nejvý-

znamnějších osobností české kultury, spisovatel Ka-

rel Čapek, kandidát na Nobelovu cenu za literaturu. 

O Janáčkovi se vyjádřil. „Tento starý moravský hu-

dební skladatel je mi bližší než leckterý můj pražský 

vrstevník.“ Moravský hudební skladatel, nikoliv čes-

ký! 

 

Výše již zmíněný Jaroslav Vogel ve své janáčkovské 

monografii (Leoš Janáček, Život a dílo) o Janáčkově 

opeře Její pastorkyňa píše: „Konečně zazněla na Mo-

ravě skutečná moravská národní opera!“ 

 

Lidové noviny po premiéře Její pastorkyně 21.1.1904 

napsaly: „Konečně se našel někdo, kdo promluvil k 

nám první po moravsku.“ 

 

Akademik Zdeněk Nejedlý, profesor Karlovy univer-

sity, muzikolog a literární historik, Janáčka jako skla-

datele zlovolně označoval za hudebního primitiva, 

každopádně ho však považoval za hudebního sklada-

tele moravského, nikoliv českého. Tvrdošíjně ho na-

zýval dokonce „moravským separatistou.“ Josef Kl-

vaňa, moravský přírodovědec a etnograf blahopřál 

4.července 1914 Janáčkovi k šedesátinám slovy: 

„Nebesa dejtež Vám zdraví do sta let, abyste nám 
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 ještě hodně mnoho vzácných perel ze své duše - naší 

moravské  - věnovati mohl.“ 

 

České zemské a národní divadlo v Praze v dopise k 

Janáčkovým sedmdesátinám: „Ve Vás se slily živné 

zdroje celé mystické Moravy, ve Vás našla naše 

sesterská země velký hudební výraz.“ 

 

Ing. C.O. Skalický, poslanec Národního shromáždě-

ní, Janáčkovi k sedmdesátinám: „Dovedete nad-

chnout svou individualitou, svým nezkrotným a ne-

klidným duchem, který se žene stále kupředu, právě 

tak jako popudit svou teorií… Jste stále mlád, svěží a 

nový a proto patříte k nám mladým… My Moravané 

máme Vás, když Češi chtějí být hrdi na svého Smeta-

nu.“ 

 

Pražský deník Venkov, v prosbě o zaslání příspěvku 

u příležitosti skladatelových sedmdesátin Janáčkovi 

píše: „Což několik slov o povaze Vašeho díla, o jeho 

spjatosti s  moravskou půdou?  

 

Lidové noviny, Ota Zítek, autor gratulace k Janáčko-

vým sedmdesátinám 3.7.1924: „Přišlo Vaše dílo, na 

němž nepracovaly žádné ruce kromě přírody, dílo, 

jehož míza prýštila z kořenů země. Z kořenů Mora-

vy.“ 

 

Arne Novák, děkan Filosofické fakulty Masarykovy 



 

10 

univerzity při Janáčkově promoci čestným doktorem  

28. ledna 1925: „Skladatele Janáčka jsem poznal blí-

že v Brně, když jsem šel po roce 1918 bratřím Mora-

vanům pomoci uvádět Národní divadlo do lepšího 

života… a přispět jejich snaze, aby moravskému 

komponistovi pomohli vytisknout zvláštní knihu ná-

pěvků.“ 

Jaroslav Vogel, Proslov na upomínkové  slavnosti na 

Hukvaldech, srpen 1938: „Smetana vidí svou pýchu 

v tom, že jest jen a jen Čechem. Janáček … už svým 

moravským původem, bližší společným slovanským   

prakořenům, sestupuje v Glagolské mši až k jejich 

duchovním prazřídlům. Cesta Smetanova vede od 

smavého jitra do teskného soumraku, cesta Janáčko-

va z hluboké noci do zářivého poledne. Janáček není 

pokračovatelem, ale „moravským protějškem oper 

Smetanových.“ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rodný dům Leoše Janáčka na Hukvaldech. Na průčelí budovy 

je umístěna pamětní deska s bronzovou bustou od sochaře  

Augustina  Handzela 

https://poznavejtebeskydy.cz/tipy-na-vylet/36-stopy-leose-janacka
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Na závěr ještě jednou Jaroslav Vogel , dokonalý zna-

lec Janáčkova života a díla. V Janáčkově osobnosti 

vypozoroval „vzdor vůči všem nadřazeným rasám, 

časem i české, nebo alespoň pražské!“ (monografie 

Leoš Janáček, Život a dílo, Praha 1963, str. 11) Auto-

rem tohoto psaného a knižně publikovaného, jistě 

dobře promyšleného výroku není nějaký zaujatý mo-

ravský patriot, ale jedna z nejvýznamnějších hudeb-

ních osobností z Čech (Plzeň 1894– Praha 1970). 

Jestliže Janáček pociťoval vůči nadřazené české rase 

nevoli a vzdor, těžko mohl být sám jejím příslušní-

kem. 

Janáček byl hudební skladatel moravský, nedovolme, 

aby nám ho kdokoliv uzurpoval. Braňme svou národ-

ní identitu! 

           

PhDr. Jiří Kvapil, signatář Deklarace moravského  

národa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Socha Lišky Bystroušky v hukvaldské oboře . 

https://cz.depositphotos.com/240060916/stock-photo-bronze-statue-bystrouska-fox-sitting.html
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 Přátelé Kruhu rodů Moravy a Slezska se 

zúčastnili  Slovanského festivalu tradičních 

 hodnot v Lužné u Vsetína. 

 
Za přátele Kruhu rodů Moravy a Slezska pozdravili 

tento festival, který se konal 8. června v obci Lužná, 

literárně-hudební zdravici, která měla přiblížit účast-

níkům slavné předcírkevní dějiny moravského náro-

da : Jaroslava Grobcová, Josef Fendrych, Ilona Hlav-

ničková, Josef Zábranský a Růžena Jarošová. 

 

Program tohoto slovanského festivalu zahájil a 

přítomné přivítal Josef  Fendrych z Třince. 

Jeho úvodní projev zde uvádím. 

 
„Dostalo se mi té cti, abych vás milí návštěvníci Slo-

vanského festivalu tradičních hodnot v Lužné u 

Vsetína, přivítal. Dnes zahajujeme již druhý ročník 

tohoto kulturního festivalu v tomto pohostinném are-

álu přírodního amfiteátru, který nám laskavě zapůjči-

la obec Lužná a za to jí hned v úvodu děkujeme. 

 

Můžete se ptát, proč má tento náš festival ve svém 

názvu „slovanský“. Je to proto, že jsme Slované a 

máme být na co hrdi. Žijeme od nepaměti zde na 

Moravě, Valašsku, Lašsku, Slovácku, ve Slezsku, na 

Hané…  Naše kultura je velmi bohatá rozmanitá, na-

še obyčeje osobité a stejně tak i náš vztah k životu a 
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k přírodě je jedinečný. Jsme také nesmírně tvořiví  a 

pracovití. Ukažte mi národ, který ještě nedávno do-

kázal vyrábět téměř vše - od jehly, přes potraviny, až 

k automobilům, lokomotivám, letadlům a lodím. 

Jsme přátelští a pohostinní, vážíme si každého, kdo 

přichází v míru. 

 

Strom může růst k obloze jen tehdy, má-li pevné ko-

řeny. I my máme své kořeny v naší krásné zemi Mo-

ravě. Jsme zakořeněni v této požehnané zemi a svou 

sílu čerpáme z kultury a odkazu našich předků. Jen 

budeme-li zalévat své kořeny a odkaz svých předků  

uchovávat pro své potomky, jen tak můžeme růst k 

nebesům, košatit a rozvíjet se.  Snad k tomu svým 

dílem přispěje i tento Slovanský festival tradičních 

hodnot.  

 

Naši praotcové a pramatky používali vždy na začátku 

svých oslav Pravslavení. To proto, aby své konání 

uvedli v soulad s jemnohmotným světem svých před-

ků a vesmírných energií. 

 

Dovolte mi tedy dnes tento festival zahájit jedním z 

prastarých Pravslavení. 

 

Na slávu jediného a nedělitelného Boha Otce, Troj-

světlého velkého Roda, praotce našeho. ..Nechť se 

dějí všechny naše činy na slávu Bohům a Předkům  

našim a na rozvíjení našich Rodů a potomků. 
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Nyní i navždy od Kruhu do Kruhu, tak bylo, tak je, 

tak bude“. 

 

Tímto je náš Slovanský festival tradičních hodnot 

otevřen. Přeji vám všem krásné a obohacující zážit-

ky.  
                                                              Josef Fendrych 

 

 

 

Kolové tance 
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 Výňatek z vystoupení přátel Kruhu rodů  

Moravy a Slezska. 

Jaroslava Grobcová uvádí: Jsme občanské sdružení, 

roztroušené po celé Moravě, máme příznivce na Slo-

vensku i jinde ve světě. Usilujeme o to, aby Moravě 

a Slezsku byla navrácena samospráva zemí, která tr-

vala tisíciletí a která jim byla odňata komunisty v r. 

1949 svévolným rozdělením tři národů, do 14 ne-

smyslných krajů.  Morava a Slezsko nejsou české ze-

mě, jak to slyšíme znít úst moderátorů sdělovacích 

prostředků, ale i vládních činitelů. Jsou to země, kte-

ré spolu s Čechami jsou sdruženy ve stát, nyní s ná-

zvem Česko. Stát Česko, podle platné Ústavy státu 

tvoří země (či národy) Čechy, Morava a Slezsko.  

Morava a Slezsko nejsou i podle Ústavy státu sou-

částmi české země, ale jsou to své vlastní země,  kte-

ré spolu s Čechami vytvářejí stát Česko. 

 

Proto, že ani po 1989 neproběhla novou vládou sli-

bovaná změna a náprava (proto ze státu odstoupilo 

Slovensko), Morava a Slezsko musejí stále usilovat o 

to, aby zemím byly navráceny  v r. 1949 vymazány 

hranice zemí, či národů státu, bez jakéhokoliv refe-

renda a bez souhlasu lidu Moravy a Slezska jim byla 

odňata samospráva vlastních zemí.  

 

Scházíme se na kopcích, na kterých se setkávali naši 

předkové. Slavným postavám našich národních dějin 

jsme nechali vytesat sochy a to:  na kopci Krplov nad 
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 nad obcí Jarcová sochu knížete Sáma a v Beskydech 

nad obcí Růžďka sochu knížete Svatopluka. Naši  

zdravici jsme v Lužné zahájili písní: „ Probuďte se 

Moravané.“ Slova složila Jaroslava Grobcová, hudbu 

Augustin Hykel ze Štramberka.  Text písně uvádím. 

 

                  PROBUĎTE SE  MORAVANÉ 

 

Vzbuďte se synové matičky Moravy,  

ozvučte písněmi zem pradávné slávy.  

Navraťte jí lásku, až ji vsákne, vcítí, 

celičká rozkvete, provoní se kvítím.  

 

Probuďte se dcery z moravských hor, břehů, 

k srdcím přiviňte zem, ať ucítí něhu.  

Vždycky svojim dětem štědrou matkou byla, 

bohatstvím svých plodů hojně obdařila. 

 

Synové a dcery té moravské země, 

dnes na její zkázu nepatřete němě. 

Dávejte své zemi vše, co je jí třeba, 

ona bude vracet život, sílu, chleba.  

 

Ref.: Moravo, Moravo, naše země drahá, 

kéž Tobě zas budou navrácena práva. 

Od Bečvy, Dunaje, Sněžníku, Hané, 

milovat a ctít Tě, budou Moravané. 
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 Morava je zemí s více než tisíciletou, v evropských 

pramenech známou a slavnou minulostí. Její vznik a 

počátky se váží k sedmému století n.l. kdy slovanský 

kníže Sámo, vnuk knížete Trojana, sjednotil okolo r. 

620 slovanská sídla od řeky Váhu z východu, Dunaje 

a Dyje z jihu, Vysočiny, dnes Českomoravské ze zá-

padu, řeky Odry ze severu a vytvořil území, na větši-

ně kterého dodnes žijí Moravané. Takto  moravská 

sídla sjednocená v Državu, chránil a bránil do konce 

svého života. Naše země Morava, jako správní celek, 

který je v literatuře nazýván „Sámova říše,“ vzniká 

zhruba o 400 let dříve, než se na mapách Evropy ob-

jevilo České knížectví.  

Na knížete Sáma vzpomněla básní Jaroslavy Grobco-

vé Ilonka Hlavničková z Třince.  

 

Další velikou a v evropských dějinách známou slav-

nou postavou je kníže Svatopluk. Byla to největší a 

nejvýznamnější osobnost evropských dějin  9. století.  

Kníže Svatopluk pro obranu před rozpínajícím se na-

padáním slovanských národů, sjednotil državy mo-

ravskou, slezskou, venedskou (P-ruskou)  v evrop-

skou velmoc Velkou Moravu. Ta sahala nejen po ře-

ku Odru, ale až k Baltu a po řeku Vislu. Protože se v 

dokumentech Evropské unie objevuje název Pomora-

ví, za které je považováno Rakousko a Slovensko, 

lze se domnívat, že i tyto, dnes samostatné země, by-

ly součástí této evropské velmoci - Velké Moravy. 

Kníže Svatopluk je v evropské historické literatuře 



 

18 

nazýván Svatoplukem Velikým a nejváženějším. 

Stál v čele obránců slovanských zemí až do své smrti 

r. 894 a za svého života nedopustil, aby byla Velká 

Morava poražena.  

Básní Jaroslavy Grobcové vzpomněl na knížete Sva-

topluka Josef Zábranský z Nového Jičína.  

 

Ve své zdravici jsme nemohli opomenout to, že obec 

Lužná se rozkládá v oblasti, ve které se nachází jedna 

z nejkrásnějších památek Valašska „Pulčínské skály“ 

Verše Jaroslavy Grobcové je přiblíží. 

 

Až k oblakům, k nebi, ční  pulčínské skály. 

Představy vzrušují rozmanité tvary, 

co z pradávna věků v paměti chovají, 

které události v kaňonech skrývají. 

 

Císařské vojsko moravskou zemi plení, 

Jednota bratrská tajně opouští zemi 

i růžový palouček za Litomyšlí. 

Do Pulčína loučit se s Moravou přišli. 

 

Jednoty bratrské stůl, poblíž kazatelna 

dodnes vzpomínají na ty chvíle temna. 

Skály, ty tu byly pro jejich záchranu, 

v nich před rozloučením hledali ochranu. 

 

Z kazatelny zní tehdy řečí smířlivou. 

„Ať mír dále zůstává s touto krajinou, 
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 a vláda věcí Tvých se k Tobě navrátí, 

moje rodná zemi, Moravská Máti.“ 

 

Víme všichni, bez nápovědy, návodů,  

že to jsou slova Učitele národů. 

Komenius tady rozechvělý, bledý, 

rodnou hroudu hladí, líbá naposledy. 

 

Odešel Komenský a jeho přátelé. 

V paměti zůstaly vzpomínky ztemnělé 

a ve skalách pulčínských ta kazatelna 

dále připomíná kruté doby temna. 

 

Nedá zapomenou národu pro viny, 

že kdys zatratil své nejlepší syny,  

že jim k vlastní hanbě, ani na čas krátký, 

nenavrátil domov, nepozval je zpátky. 

 

V pulčínských skalách, valašskou perlou zvaných 

po tisíciletí tvoří boží ruka. 

Pamatují časů námi nechápaných, 

pradávno se nám do podvědomí vnuká. 

 

Chraňme si ta místa, vždyť jich mnoho není. 

Čerpejme z nich sílu, energii věků. 

chraňme je pro krásu a pro potěšení, 

že si chvíli zabloudíme do pravěku. 
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 Překrásnou smutnou a prastarou píseň, ve které 

vzpomíná  rodilý Valach v daleké cizině na svou rod-

nou zemi s názvem „Valašská pohádka“ zazpívala 

Růžena Jarošová z Rybího u Nového Jičína.  

 

František Zábranský z Nového Jičína obohatil naši 

zdravici krásnou vzpomínkou na básníka Methoda 

Jáhna, rodáka z Rožnova pod Radhoštěm.  

 

Poté zazněla píseň, která je považována za starou 

moravskou hymnu. Hudbu složil Ludvík Ditrich, sta-

rý text arr. Aleše Pavlorka nově upravil Pavel Dohnal 

z Hluku. Upravená píseň byla zazpívána Augustinem 

Hyklem ze Štramberka. Zazněla píseň  

 

Moravo, Moravo 
 

Moravo, Moravo, vlasti naše milá, 

co z tebe pochází chasa ušlechtilá.  

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje, 

než se ti zas vrátí čest a sláva tvoje. 

 

Moravo, Moravo, po otcích dědictví, 

na polích, vinicích, slunce se v tobě skví. 

Slunce se v tobě skví a v srdcích naděje,  

že boj za Moravu k vítězství dospěje. 

 

Spěje Moravo, Moravo, země Moravanů. 
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 Zdravice přátel Kruhu rodů Moravy a Slezska byla 

zakončena písní „Moravěnka rodná“. Slova Jaroslava 

Grobcová, Hudba Augustin Hykel. 

 

Moravěnka rodná 

 
Hřeje, svítí nad Moravou slunce zlatá zář, 

hladí hrdé štíty hor a rozehřívá stráň.  

Když pozdraví starou lípu tiše prosím STŮJ! 

To je moje země drahá, to je domov můj.  

 

Dále po obloze pluje kotouč zářivý,  

hladí zlaté žitné lány, vinice, jívy. 

Když staletý dub obejme tiše prosím STŮJ! 

To je moje země drahá, to je domov můj. 

 

Nebe od červánků  rudne, slunce zapadá, 

Pozvolna se chystá k spánku celá Morava. 

Paprsek zabloudí ke vsi a já prosím  STŮJ! 

To je má vesnička drahá, to je domov můj. 

 

Ref.: Moravo, Moravo, pro blaho národa, 

kouzelnou stvořila tě sama příroda. 

Otvírají srdce tvá hrdinství dávná,  

Svatopluka, Sáma, historie slavná. 

 
    Literárně-hudebním pásmem provázela Jaroslava Grobcová 
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 Otevřený dopis předsedovi senátu PČR 

 J. Kuberovi 

 
Vážený pane předsedo! 

 

Je to již více než tři čtvrtě roku, kdy jsem Vám poslal 

doporučený dopis (pošta mi písemně potvrdila, že 

Vám byl doručen), v němž jsem Vám popisoval  pro-

blémy, které mě v této republice trápí a které bych v 

demokraticky se tvářící společnosti, jež se údajně s 

totalitou již vyrovnala, nečekal. Shodou okolností 

jsem Vám dopis odeslal den před tím,  než jste byl 

zvolen předsedou Senátu,  proto jsem Vás v dopise 

oslovoval pouze pane “senátore“. A ne pane 

„předsedo“, i když jsem předpokládal a tehdy dokon-

ce i doufal, že tomu tak bude. 

 

Když jsem dotyčný dopis psal, zároveň jsem uvažo-

val, jaká bude Vaše reakce. Připustil jsem dvě mož-

nosti. Jednou z nich byla naděje, že k problému, kte-

rý mne denně trápí, ba přímo irituje, zaujmete ro-

zumné stanovisko a nějak se k němu vyjádříte, pokud 

nebudete ochoten se v té věci přímo angažovat a při-

spět k tomu, abychom se i my, Moravané, v tomto 

státě cítili jako doma, stejně jako je to v plné míře 

dopřáno Čechům. Druhá možnost, o té jsem si ale 

myslel, že se k ní neuchýlíte, byla, že mne odbudete 

nějakou formální větou nebo nepodepsaným tiště-

ným přáním k blížícím se vánocům, jako to udělal 
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Váš kolega senátor Doubrava,  reprezentující v parla-

mentu zájmy Komunistické strany Čech a Moravy. 

Co jsem si ale vůbec nepřipouštěl, přesněji vůbec mě 

to nenapadlo, že byste můj dopis ponechal zcela bez 

odpovědi. Že byste moje moravské cítění a přístup k 

němu ze strany státu, zcela ignoroval. 

 

Považoval jsem Vás, pane předsedo za moudrého a 

zodpovědného politika, který zastává určitá politická 

stanoviska, ale dovede zároveň pochopit, že v této 

společnosti se nacházejí i občané s odlišným přístu-

pem k některým věcem. Nejsem jediným Morava-

nem, žijícím v této republice, nejsem jediným člově-

kem, kterého rmoutí a popouzí, jak se současný čes-

ký politický mainstream staví k moravským záleži-

tostem.  

 

Zde na Moravě je celá řada spolků, které usilují o zá-

sadní zlepšení současného postavení Moravanů a 

Moravy v tomto státě. Existuje Moravský kulatý stůl, 

který tyto spolky do jisté míry sjednocuje. Existuje 

1.530(sic) obecních a městských úřadů, které nejmé-

ně jednou do roka vyvěšují na svých budovách mo-

ravskou vlajku se žlutočervenou moravskou orlicí. 

631 tisíc obyvatel Moravy a zčásti i dnešních čes-

kých krajů uvedlo při posledním sčítání lidu ve sčíta-

cích arších moravskou národnost, což je 21x víc, než 

je domácích obyvatel Lucemburska, 108.469 občanů  

ČR uvedlo za svůj mateřský jazyk nikoliv češtinu, 
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ale moravštinu... Atd. 

 

Jenže v tomto státě, v této tzv. „demokratické“  re-

publice to neznamená nic. Všechno je tu jen a jen 

české. Česká republika, České dráhy, Česká pošta,  

Brno, Olomouc a Ostrava leží údajně v Čechách. 

Území celého státu bývá nezřídka nesmyslně a zcela 

v rozporu se zeměpisnou faktografií označováno za 

Česká kotlina. Komenský, který Moravu nazýval 

svou matkou a rodné Moravě dedikoval své práce, 

cituji „Milé matce mé vlasti, zemi moravské, jeden z 

věrných synů jejích“, je dnes prezentován jako Čech 

- jaká urážlivá nestoudnost! Leoš Janáček, zakladatel 

klubu moravských skladatelů, autor moravské národ-

ní opery „Její pastorkyňa“ je rovněž uváděn jako 

Čech, slezský bard Petr Bezruč, jehož vlastenecký 

vztah ke Slezsku a k Moravě a naopak až urážlivý k 

české metropoli, cituji: „té Maryně nad Vltavou“, je 

z jeho Slezských písní zcela patrný, je dnes oficiálně 

uváděn rovněž jako básník český. Etc.etc.etc. Mora-

va, i když ji máme uvedenou hned v úvodu Ústavy, 

ze státní politiky zmizela. Či spíše naopak, nezmize-

la, ale je přímo programově odstraňována z povědo-

mí obyvatel celého státu. I já jsem státem označován  

a uváděn ve statistikách jako Čech, ačkoliv proti to-

mu ve shodě s Listinou práv a svobod kategoricky 

protestuji. 

 

Jak se s tím má člověk, který se necítí  být Čechem, 
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ale v návaznosti na tisíciletou moravskou historii, v 

návaznosti na někdejší vyspělou kulturní a politickou 

svébytnost své rodné země, v návaznosti na svůj 

vztah a z něho vyplývající závazek k moravsky cítí-

cím rodičům, rodinné a rodové moravské tradici, v 

návaznosti k moravsky cítícímu laskavému panu fa-

ráři v rodné obci, který první léta svého kněžského 

života strávil v německém koncentračním táboře a 

zbytek života v komunistickém vězení, jak se má 

člověk, který se bytostně cítí být Moravanem, s touto 

státní a politickou ignorací všeho moravského usta-

vičně vyrovnávat! A když se obrátí na nejvyššího 

představitele horní komory zákonodárného sboru, se-

tká se s lhostejností.  

 

Připouštím, ba teď již přímo očekávám, že Vaše reak-

ce na tento můj dopis bude, pane předsedo,  stejná 

jako na ten předchozí. Pro tento případ uvedu již zde 

výrok moravského metropolity Mons. Františka 

Vaňáka, vysoce morálního člověka a statečného bo-

jovníka proti komunismu a proti všemu bezpráví:  

 

„My, Moravané jsme stále tím národem, který nese 

svou pečeť vyspělé kultury, vzdělanosti, pracovitosti 

a tvůrčí síly, ale také pečeť schopností byť svorníkem 

vzájemného sblížení s ostatními národy, branou po-

rozumění potřebného všem.“ 

                                             PhDr. Jiří Kvapil 

                                 Signatář Deklarace moravského národa               
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 Tradiční setkání Moravanů a Slezanů na 

posvátném Radhošti, které každoročně po-

řádají přátelé Kruhu rodů Moravy a Slez-

ska vždy první neděli v měsíci srpnu. Letos  

se konalo dne 4. srpna od 10.30 hod.  

——————————————————-- 

 
Pro pořádání této akce se spojili přátelé Kruhu rodů 

Moravy a Slezska s organizacemi slovanských  Ob-

čin.  Přítomné, kteří na Radhošť zavítali ve značném 

množství přivítali a pozdravili na moravskými vlaj-

kami vyzdobeném prostoru pod starou rozhlednou: 

za přátele Kruhu rodů Moravy a Slezska Jaroslava 

Grobcová a za organizace Slovanských Občin Josef 

Fendrych.  

 

 Z uvítání  Josefa Fendrycha:  

 

Sešli jsme se společně s přáteli Kruhu rodů Moravy a 

Slezska, abychom dnes oslavili významný Slovanský 

svátek - Letní den Boha Peruna. Tento svátek je po-

kračováním oslavy svátku Kupaly, který jsme pořá-

dali před měsícem ve Střílkách, v krásném a pohos-

tinném prostředí védického ashramu. Během oslavy 

státku Kupaly jsme měli možnost očistit vodou a 

ohněm svá těla, ducha i duši a také jsme mohli předat 

Jemnohmotnému Světu vše, co v našich životech již 

bylo završeno.  
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Dnešní svátek nám dává velkou příležitost, že  může-

me předat Jemnohmotnému Světu své vize a cíle. 

kterých bychom mohli dosáhnout.  

Všechny naše oslavy svátků mají velmi blahodárný 

vliv na naši Matku-Zemi. Oslavou se propojujeme s 

Jemnohmotným Světem a Jemnohmotný Svět skrze 

nás může posílat na Zemi energii pro toto  místo -  

místo našim Předkům velmi drahé.  Skrze toto místo 

se tam energie přelévá do meridiánové mřížky, naši 

krásné Midgard-země a posilujeme ji.  

 

Svou účastí rovněž dáváme Vesmíru najevo, že jsme 

se už probudili z tisíciletého spánku a chceme už žít 

jinak.  Chceme žít v naší kulturní tradici a v Moud-

rosti, kterou nám předali naši Předkové. Chceme žít 

v Harmonii s celou přírodou a být jejími ochránci a 

zahradníky. Na tomto poli nás čeká obrovský kus 

práce.  

 

Svou účastí můžeme znovu obnovit svou jedinečnou 

Rodovou Paměť a vzpomenout si na vše, co jsme už 

zapomněli. Jsme teprve na začátku Naší Cesty, ale 

Vesmír už o nás dávno ví a mohu vás všechny ujistit, 

že se tetelí Blahem z našeho Probuzení. 

Žijeme na začátku  Svaroga a tento čas svého zrodu 

na zemi jsme si všichni, jak tady jsme, vybrali. Jsem 

hrdý a šťastný, že zde na tomto místě mezi horou 

Kněhyní a Radhoštěm mohu být s vámi. 

Máme před sebou obrovský kus práce, ale největší 
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práce, kterou máme vykonat je právě na nás samot-

ných. Měli bychom zapomenout  na naše ega, zapo 

menout na své domnělé pravdy a vidět už výsledek 

toho krásného, co nás čeká. Naše vize je dokonalá. 

Na tu se dívejme a tu tvořme. Spojujme se s podob-

nými lidmi, skupinami a Společně vytvořme Naši 

Světlou Budoucnost.  Budoucnost naplněnou Harmo-

nií, Ljubostí, Láskou a soucítěním.  Budoucnost patří  

Člověku s velkým Če.  Člověku Harmonickému, Ne-

násilnému, Tvořivému, plnému Lásky ke všem Tvo-

rům. Člověku, který naplní své Předurčení a stane se 

Novým Tvorem Vesmíru.  Toto vše už ve vás vidím a 

děkuji vám za to.  
                                                            Josef Fendrych 
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 Jaroslava Grobcová ve svém přivítání uvedla:  

Sešli jsme se dnes, abychom, kromě jiného projevili 

úctu a lásku i slovanskému bohu Radhostovi, který 

zde na této posvátné hoře Radhošti má trvalé sídlo a 

je uctívám našimi předky od nepaměti. Četné genera-

ce lidu ho milovaly i zatracovaly. Naši předkové měli 

k němu velikou úctu. Lidé za ním z daleka přicháze-

li, aby mu přinesli dary. Koncem jara pak zde dávní 

Slované slavili letní slunovrat. To se rozzářily vatry, 

lidé tancovali a zpívali, radovali se a hodovali.  Tyto 

dávné zvyky přetrvávaly i do dob křesťanských.  Vy-

práví se o tom, že když byla na Radhošti církví zbo-

řena socha boha Radhosta, byla uložena v podzem-

ním radhošťském chrámu. Zní to sice jako pohádka, 

ale zde na Pustevnách je už nepřístupna souprava tzv. 

pseudokrasových puklin. V minulosti vedly do pod-

zemí tři vchody. Je proto pravděpodobné, že v průbě-

hu 18. století se ještě dalo projít podzemím z Puste-

ven na Radhošť.  

Mnozí, zejména z těch nejmladších generací, pohnu-

tou, více než tisíciletou historii boha Radhosta ani 

neznají. Přesto magická posvátnost hory, prostoupe-

na duchem boha je i jimi vnímána a v jejich podvě-

domí zanechává podprahová ujištění o jeho skuteč-

nosti. 

 

Po tomto úvodu se Radhoštěm rozezněla Slovanská 

hymna a následovala píseň Jaroslavy Grobcové a Au-

gustina Hykla „Moravěnka rodná“.  
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Dále o historii boha Radhosta pokračovala ve svém 

proslovu Ilonka Hlavničková z Třince.  

 

Vystoupení Ilonky Hlavničkové začíná slovy: Na 

této posvátné hoře, navždy zasvěcené bohu Radhos-

tovi bych chtěla verši Jaroslavy Grobcové vypovědět 

historii jeho  božské tragedie. 

 

Každý Moravan zná tu nevšední horu, 

která přes tisíciletí, plna vzdoru 

uchovává ve svém jménu slavném 

živou paměť rodu, předky naše dávné.  

 

Bájná hora Radhošť, hora milovaná, 

z částí pásma Beskyd k Valašsku přidaná,  

stojí krásná, hrdá, pro nás odjakživa. 

Z hlubin věků je tu, stále mladá, živá. 

 

Co tisíců let prožily její skály, 

Co dějů, pravd v svou paměť ukládaly, 

Ta hora vědoucí, kdyby promluvila, 

velká tajemství z dávna by odhalila. 

 

Čas vesmírem kráčí, vítr v bory duje, 

podvědomí hory zvolna vyjasňuje. 

Budí zasuté vzpomínky, zašlou dobu, 

svou dávnou minulost vyprošťuje z hrobu. 
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 To tenkráte stával na horském vrcholu 

moravský bůh Radhost a pohlížel dolů, 

ať sluníčko hřálo, či déšť čekal v mracích, 

jak se lidem daří v chalupách, na statcích. 

 

Tu na hoře Radhošť vždycky milo bylo. 

Každý rok se s bohem Radhostem slavilo. 

Lid z podhůří, Beskyd, po cestách i polem, 

přispěchával k němu s radostmi i bolem. 

 

Kromě boha stála na vrcholu hory 

dřevěná svatyně. Kol dokola bory. 

Nad ní si s oblaky vítr prozpěvoval, 

 tu vesmírnou hudbu k ní blíž přitahoval. 

 

Dřevěná svatyně, prostá zlatých fresek, 

jen písmo prapředků vyryté do desek. 

Ti vzácná poselství v budoucno poslali, 

moudrost svého lidu do nich ukládali. 

 

Co z minula v písmu uloženo bylo, 

to vnucené víře křesťanské vadilo. 

Kaplička popsaná neunikla trestu, 

požár v ní zapálil příchod Věrozvěstů. 

 

Valašský bůh Radhost, co kapličku střežil, 

smutný její konec nadlouho nepřežil. 

Povalen by, zbořen a zakopán kdesi,  

zaplakali lidé, zašuměly lesy.  
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 Bůh Radhost však neopustil lidu svého. 

Někde uvnitř hory tluče srdce jeho. 

Promlouvá šuměním stromů, žehná, radí, 

skrz sluníčko hřeje, vánkem tváře hladí. 

 

Ilonka Hlavničková pokračuje ještě dále:  

Byl tu vždycky pro naše předky, pro naše dědy a je tu 

i pro nás, i když ho více než před tisíc tři sta roky z 

Radhoště shodili, rozdupali a rozprášili. Důkazem, že 

tu stále zůstává je i dnes jeho socha, zhotovená Albí-

nem Poláškem před sto léty.  Duch boha Radhosta je 

stále s námi. Svou horu neopustil. Jeho uctívání bylo 

na Moravě všeobecné. Ač duchovní i světská moc 

během staletí se zasazovala o zastavení radhošťských 

slavností, nedokázala je nikdy vymýtit. Dochovaly se 

až po dnešní dny. Svědčí o tom také to, že dnes jsme 

na Radhošti i my.  

 

V souvislosti s oslavami boha Radhosta na jeho Rad-

hošti chci vzpomenout, že i další rody slovanské mě-

ly boha Radhosta ve veliké úctě a vážnosti. Ve ve-

nedské državě, v kraji Pomořanů u kmenů Dolenů a 

Ratarů, mezi řekami Havelou a Odrou  v místě jezera 

Dolenského se nacházela vyhlášená a velmi prosla-

vená Ratara, nebo Retra, která se rozkládala na devíti 

pahorcích od Meklenburku až ke Štětínu. Byl zde ve-

liký výstavný chrám, či svatyně boha Radgosta se 

známou věštírnou. Tak o tom psali dávní historikové 

moravští. Retra padla pod náporem křesťanské vý-
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výpravy, vedené biskupem Burchardem. Boha Rad-

gosta vlastnoručně rozsekal sám biskup. V městě 

Prilbicích, nedaleko ústí řeky Odry byla nalezena 

soška boha Radgosta z ratarského chrámu. Nyní se 

nalézá ve sbírce v Novém Střelíně v Meklenburku.  

 

Na Moravě prastarou sošku boha Radhosta nemáme. 

Ale dochovala se o něm četná a krásná písemná i úst-

ní podání lidová i odborná, jako jsou rozsáhlé výpo-

vědi v knihách už zesnulých  moravských historiků. 

A za ním, zde na Radhošť,  přes více než tisíc let je-

ho zatracení a hanobení, lid chodit nepřestal.  

 

Lid ví, že tady ve svých drahých horách spí,  

že v Beskydech jeho duch dále kraluje,  

ať se Valašsko probudí ve spánku sní 

a jeho lid ho starým jménem oslavuje. 

 

Radhosti, buď tu stále pro nás! 
                                                                    Ilona Hlavničková 
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 Po vystoupení Ilonky Hlavničkové obohatil program 

Josef Zábranský z Nového Jičína básněmi valaš-

ských poetů. Pozdravil tak nejen Valašsko, ale celou 

naši rodnou zemi Moravu.  

 

Růža Jarošová z Rybího zazpívala překrásnou 

tesklivou   píseň, ve které rodilý  Moravan vzpomíná 

v daleké cizině na svou rodnou zemi. Zazněla prasta-

rá píseň: Valašská pohádka.  

 

Naše hudebně literární pásmo bylo ukončeno písní 

Moravo Moravo. Jak jsem již uvedla, tato píseň byla 

v minulosti považována za hymnu moravského náro-

da. Nyní, po úpravě textu Pavlem Dohnalem z Hlu-

ku, by se měla zase moravskou hymnou stát. Píseň 

zazněla z mikrofonu, zazpívána Augustinem Hyklem 

ze Štramberka. Text písně je uveden na str. 20 

 

Poté následovaly jednak kolové tance a chorovody v 

podání tanečníků přítomných Občin, ke kterým se 

přidali i někteří přátelé Kruhu rodů Moravy a Slez-

ska. Ve stínu stromů se vedly rozhovory jak s přáteli, 

tak i s návštěvníky Pusteven a Radhoště.  

 

Setkání bylo prodchnuto duchem  přátelství, radosti a 

dobré nálady. 
        

   Programem  na Radhošti provázela Jaroslava Grobcová 
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Moravský zemský strom  

 

Ve dnech 6. a 7. září konal své plánované zasedání 

moravský Kulatý stůl, kterého se  zúčastnili také zá-

stupci přátel Kruhu rodů Moravy a Slezska. Zasedání 

bylo připraveno ve Starém Městě pod Kralickým 

Sněžníkem a konalo se za účasti starosty města. 

Před zasedáním Kulatého stolu zorganizovali  členo-

vé spolku Království Králického Sněžníku malou 

slavnost u  zemského stromu, zasazeného v katastru 

obce Malé Moravy.  

 

 

 

Zemský strom 
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 Akci  členů spolku Království Kralického Sněžníku 

ohodnotil ing. Milan Trnka ve svém článku násle-

dovně :  

 

„ Dne 31. srpna 2018 byl na pozemku v katastru ob-

ce Malá Morava při silniční křižovatce na Zlatý Po-

tok, vysazen moravský Zemský strom. 

Sází se stromy na oslavu kde čeho: konce starého re-

žimu, začátku režimu jiného, na bratrství, při příleži-

tosti návštěvy nějakého papaláše… Proč ne?  Ale 

jsou to stromy - památníky, které mnohdy připomína-

jí i události, na které po čase chceme raději zapome-

nout.  

 

Vysazení zemského stromu v Malé Moravě bylo 

uskutečněno s jinou myšlenkou: Zasaďme strom, kte-

rý nám bude připomínat naše vlastní kořeny, místa 

odkud pocházíme, symbol naší příslušnosti k určité-

mu místu, k určité zemi.  Podle současných sociál-

ních inženýrů a ideologů má být smyslem  našeho 

života úspěch, finanční zajištění, spousta zábavy, uží-

vání si života za každou cenu. Myslí jen na sebe, na 

svůj prospěch, neohlížej se na druhé, stěhuj se z mís-

ta na místo vždy tam, kde se budeš mít lépe. Dnes 

žiješ zde, zítra zase jinde. Vytrácí se vědomí zázemí, 

vytrácí se pojmy jako rodina, zodpovědnost, domov, 

hrdost na rodnou zemi.  

 

Naší rodnou zemí je Morava. Země s téměř tisíc pět 
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 set let starou  historií a tradicí země, která měla pře-

stat existovat už po r. 1918 a nemá existovat ani v 

představách současných vládců České republiky. 

Trochu obměním slova ze závěrečné věty  organizá-

tora akce pana Petra Mahela při sázení stromu 

31.8.2018: 

 

Vysazení zemského stromu bude připomínkou, že 

tak, jako strom zapustí kořeny do půdy, tak Mo-

rava měla, má  a bude mít své kořeny v Evropě. 

Tak Moravané měli, mají a budou mít své kořeny 

ve své moravské zemi. 

 

Je pravdou, že sázení zemského stromu nepřilákalo 

davy zájemců. Strom se ale, díky zalévání vodou ze 

Zlatého potoka, přinášené v konvích pravidelně při 

současném suchu ujal, kořeny zapustil.  Organizátor -  

spolek Království Kralického Sněžníku, přesvědčený 

o užitečnosti akce, svolává na stejně místo shromáž-

dění příznivců výše uvedené myšlenky. 
                                                            Tolik ing. Milan Trnka. 

 

Druhý den, v sobotu dne 7. září se konal tradiční vý-

stup na Kralický Sněžník k prameni řeky Moravy, 

kterého se zúčastnili i další  členové moravských 

stran, ale také i účastníků jednání u Kulatého stolu.  
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 Dobro a Zlo 

 
Lze se Zlem a Temnotou bojovat po dobrém? Jak   

rozkličkovat biblické rčení „Kdo po tobě kamenem, 

ty po něm chlebem?“ Můžeme na tlaky a útoky napl-

něné zlem a nenávistí odpovídat laskavým mávnutím 

ruky, nebo se strachem stáhnout a dělat, že se to ne-

děje, že nic takového neexistuje a nás se to netýká? 

 

Možná to znáte - vnitřní bolest a trápení, které mno-

hé z nás provází na cestě k poznání, na cestě, během 

níž se objevuje bezpočet otázek i nepopsatelně krás-

ných okamžiků pochopení, kdy se doslova koupáte 

ve Světle.  

Objevují se nové pohledy na letité názory, teze, po-

učky, které jsme přes zamyšlení přejímali a papouš-

kovali jako neměnné pravdy od útlého dětství. Tím, 

jak se vyvíjíme a osvobozujeme své vědomí ze spán-

ku, začínáme vnímat svět jinak. Zjemňujeme svou 

intuici. A tehdy nastává onen bolestný stav, kdy stojí-

me před rozhodnutím: Jít dále cestou rozvoje svého 

vědomí přes studium a poznání a tím se dostat do 

rozporu s řadou svých blízkých, přijmout i rozchody 

a možné společenské nevýhody, nebo zůstat ve stavu 

polo/spánku a nechat se řídit svým strachem a obava-

mi (ego) ze všech změn výše uvedených, které by 

nutně přišly. To by znamenalo nechat se ovládat a ta-

ké dobrovolné sebeubližování (které si ovšem nepro-

buzený jedinec stejně neuvědomuje).  
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 Ti, kteří se rozhodnou jít cestou Poznání, vytrvají i 

přes různé těžkosti a znevýhodnění, odolávají úto-

kům  a lákadlům temné strany (nemluvím o žádném 

sci-fi, skutečně toto existuje a je nás dosti, kteří jsme 

to, o čem se zmiňuji, zažili, či jsme s tím více-méně 

konfrontováni průběžně), boří některé ustálené 

„pravdy“, vytvořené vědci a odborníky, nebo vtlou-

kané po staletí do hlav lidu církví. 
 

A zde se skutečně dostávám k onomu „Kdo po tobě 

kamenem, ty po něm chlebem.“ Pokládám si otázku, 

„Jak toto ponaučení vzniklo? Jak bylo míněno? Zně-

lo skutečně tak? Nejde jen o umnou manipulaci v 

rámci učení Krista? 
 

Po většinu života jsem měla tuto větu pod kůží 

(alespoň mi to tak připadá), ale svým osobním posu-

nem k poznání silně pochybuji, že lze aplikovat zmí-

něné ponaučení slepě obecně. Temná strana (která 

přirozeně existuje a jejím zájmem je uchvátit pro se-

be co nejvíce spících lidí, ale i mnohých otevřených, 

aby se jimi „sytila“, aby získala informace, které pak 

může používat proti lidem, které nelapila, kteří ji 

vzdorují, k ovládnutí lidstva, k jeho porobení), použí-

vá všemožné způsoby, včetně manipulace, pozměně-

ní původního smyslu slov a jejich zneužití. A tak mne 

napadá, zda i nabádání k nebránění se adekvátním 

způsobem (Kdo po tobě kamenem, ty po něm chle-

bem), nemá člověka umrtvit do podřízenosti, slepé 

poslušnosti. 
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Člověk musí být bdělý, vnímat, odkud zlo přichází, 

jakou má podobu. Podle toho adekvátně jednat. Po-

zor, nenabádám k tomu, aby člověk ihned bral do ru-

ky fysickou zbraň, je potřeba naučit se rozlišovat, 

vnímat podstatu, úroveň zlého a podle toho se naučit 

bránit, velmi často mentálně.  

 

V dnešní době, kdy je zejména Evropa vystavena 

dlouho připravovanému kolapsu (to viditelné, tedy 

invaze muslimů, úpadek kultury a vzdělanosti, pohr-

dání rodinou, je jen prostředek vysoké manipulace 

Temné strany), je naprosto nutné studovat mecha-

nismy, fungující ve všech společnostech v minulosti 

a současnosti. Přemýšlet nad příčinami, nenadávat 

jen na viditelný důsledek. A v případě potřeby se 

umět adekvátně bránit. A tak, není možné, že oním 

„chlebem“,  v případě odplaty za hozený kámen je 

myšleno poznání, pochopení, znalosti? Jedině tak se 

pak můžeme účelně bránit, bez nesmyslných ztrát, 

násilností. Poznáním mechanismů, kterými se nás 

snaží Temné sily ovládat, můžeme jejich vliv elimi-

novat až odstranit, za použití jejich vlastních 

„zbraní.“ 

Podmínkou je být celistvým vědomým člověkem a 

jednat se ctí. 
                                                 Zuzana Kaiser Dorazilová 
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Proč Masaryk pláče…? 

 
V říjnových dnech roku 2018 se na stěnách kotelny 

areálu vysokoškolských kolejí poblíž Přírodovědecké 

fakulty University Palackého v Olomouci objevilo 

graffiti zobrazující plačícího Presidenta Masaryka, 

dívajícího se skrz zoufalé zbytky jeho někdejšího dí-

la. Ztvárnění je programem umělce street artu s pře-

zdívkou ChemiS. https://www.novinky.cz/

domaci/486355-placici-masaryk-v-olomouci-se-stal-

hitem-internetu.html 

 

Jeden z největších Moravanů, Tomáš Garik Masaryk 

dokázal osvobodit z područí Rakousko-Uherské říše 
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 země: Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko a vytvo-

řit suverénní, sebevědomý stát, jehož součástí se sta-

la i tzv. Podkarpatská Rus. Československo tvořily 

národy Čechů, Moravanů, Slezanů, Slováků, Rusínů 

a Německé, Polské a Maďarské menšiny. Stát byl po-

znamenaný válkou a jako nástupnický po Rakousko-

Uhersku musel rovněž platit válečné reparace. Přes 

všechny ekonomické a politické problémy Masaryk 

dokázal vytvořit ze zbídačené země za dvacet let su-

verénní, sebevědomý, ekonomicky zdravý, samostat-

ný, hrdý stát s jednou z nejlepších armád Evropy a 

odhodlaný za každou cenu bránit svou existenci. 

Všechny země a jejich národy měly v podstatě rov-

noprávné postavení. V r. 1937 Masaryk zemřel a jako 

by to předznamenalo zánik jeho díla.  

 

Po smrti Masaryka politickým chytračením a taktizo-

váním jsme nejdříve přišli o třetinu území a obyva-

telstva a o pár týdnu později se ze zbytku naší země 

stal jakýsi Protektorát Čechy a Morava, určený jako 

levná otrocká síla pro Třetí říši a později odsouzena k 

úplnému vyhlazení.  Slováci se na poslední chvíli 

„zachránili“ vyhlášením samostatného štátu (v pod-

statě satelitu Třetí říše.) O Podkarpatskou Rus jsme 

přišli. Nás před vyhlazením zachránili de facto vojáci 

Sovětského Svazu za cenu nesmírných obětí. Tolik 

hlavní stručná fakta. Po roce 1945 se nakrátko obno-

vila Československá republika, bohužel už bez Pod-

karpatské Rusi a následně bez německé menšiny. Po 
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 komunistickém převratu 1948 bylo v r. 1949 zrušeno 

Zemské zřízení a země Moravskoslezská byla zruše-

na a byly úředně ustanoveny pouze dva „povolené“ 

národy Češi a Slováci. Je s podivem, že s jinak oblí-

beným řevem o „nápravě bolševických křivd“, nebyl 

tento stav ještě dodnes narovnán https://

www.moravskynarod.cz/deklarace/. Tak deset let po 

Masarykovi jsme se z Čechů, Moravanů, Slezanů, 

Slováků, Rusínů, Němců, Poláků a Maďarů smrskli 

na poloviční počet ochuzeni o Moravany, Slezany, 

Rusíny a Němce. Přesto zbytek Československa jakž 

takž pokračoval v životě. Další změna přišla v r. 

1993, kdy se odtrhli Slováci s menšinou Maďarů. 

Tak vznikl mrzák s podivným názvem Čečensko, 

pardon „česko,“ kde prý údajně žijí „pouze Češi“ s 

hrstkou Poláků ( i Romové zde mají větší práva než 

my Moravané ve své vlastní zemi)  a na zmínky o 

jakýchsi Moravanech a Slezanech reagují někteří ne-

návistní šovinisté jako býk na červený hadr 

data zprávy.cz soubory/ln domov/A100208 GLU 

FORMURPRO.DOC. 

 

Po dvaceti letech existence tohoto „českopaskvilu“ 

můžeme  konstatovat, že země je naprosto rozvráce-

ná, neschopná samostatného života, rozkradená a za-

dlužená díky politickým zlatokopům a rabovačům, 

omámeným touhou po moci a majetku. Největší iro-

nií je, že se pokrytecky 28. října slaví „vznik Česko-

slovenska“, což má stejný smysl a logiku, jako kdyby  
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 Esesáci Třetí říše slavili vznik státu Izrael.  

 

Je to hořká bilance, podívat se, kam zkorumpovaní   

kariérističtí samozvanci zavlekli za sto let Masaryko-

vo Dílo.  

 

 

Tohle vzniklo po deseti letech 
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 A tahle troska nám zbyla dnes………….. 

No…...ale hlavně, že slavíme….. 

 

 

Nedivím se, že Masaryk při pohledu na jeho zbytky 

pláče. Já osobně na jeho místě bych nezůstal u pláče, 

nýbrž bych asi intenzívně zvracel. Malou náplastí 

rozkládajícího se Československa je vstup do Evrop-

ské Unie. Ovšem Evropská Unie má k ideálu bohužel 

hodně daleko. Rád bych byl Evropanem, kde Mora-

vané, Češi, Slováci, Poláci, Britové, Němci, Francou-

zi a jiní žijí jako rovní s rovnými, kde je jasná spo-

lečná měna, armáda, hranice. Něco jako Masarykovo 

Československo, nebo současné Švýcarsko, jež je ta-

ké mnohonárodní, ale Občané mají pravomoc demo-

kraticky kontrolovat své politické zástupce a  tak za-

jišťují zdravé fungování své země. Současná EU je  

pouze zvětšený model „česka“, projev Chaosu, kde 

některé národy se upřednostňují s právy nad jiné, ob- 
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ranyschopnost nulová, měnový systém a ekonomika 

zmatená dluhem zvící. Evropská Unie je takové, 

prostě zrcadlo zdejšího čečenského, vlastně českého 

paskvilu. Je humorné, že Češi si stěžují, jak prý jim 

EU ubližuje, že ovšem přesně totéž oni dělají doma  

Moravě a Slezsku, to se jaksi přechází trapným mlče-

ním. Říká se „nenadávej zrcadlu, když máš křivou 

hubu“. Než začneš kritizovat souseda, že má nepořá-

dek na zahradě, ukliď si v prvé řadě chlív ve svém 

vlastním domě. Připomíná to jeden vtip… ženská na 

Václaváku křičí “pane policajt ukradli mi nákupní 

tašku!“  „a co jste v ní měla?“ ptá se policista. „Přece 

TŘICET PENĚŽENEK“  odpoví okradená. CO DO-

DAT???? 

 

Já říkám, buď budeme všichni Evropané se stejnými 

právy, měnou, armádou a Občané budou moci kont-

rolovat politiky, anebo budeme žít každý sám za se-

be. Moravané, Slováci, Češi, Poláci, Maďaři, Brito-

vé, Němci a další, zvlášť. Když se nedokážeme do-

hodnout a navzájem respektovat, je lepší jít od sebe, 

ať každý ukáže, co umí. Platí pro EU i pro „česko“. 

Za nás Moravany nemám obavu, národ Masaryka má 

kořeny sahající do prvního tisíciletí našeho letopočtu. 

 

                          MY PŘEŽIJEME………!!!! 
                                                                       Jan Mička 
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 Morava nebo Marava 

 
Zdravím všechny čtenáře Almanachu a pro ty z vás, 

co mne  neznají se pokusím přinést soustředěný po-

hled na námi určená Slova. Byl jsem osloven, zda 

bych nemohl trochu vyjasnit problém dle jem-

něhmotné struktury, co vytvářejí čáry v pásmu slov  

Morava a Marava. 

 

V dnešní době je to pro mne trochu svazující .situace. 

Vysvětlím proč. 

 

Tak za prvé, máme žít v přítomnosti teď a tady 

a za druhé, tímto se máme naplňovat z každého oka-

mžiku našeho života a každé nové poznání nás má 

vždy obohatit pro něco nového, lepšího, většího. A 

upřímně se bojím, že jsou lidé, co nechápou správně 

slovo nacionální. Vždyť se mne ptá kde kdo na jmé-

no. Představte si, že vás zastaví policista a zeptá se, 

jak se jmenujete a vy odpovíte, nebuďte tak netaktní 

a nacionální. 

Za třetí a zde to nejspíš vzniká, v životě nemáme vě-

ci jmenovat tak, aby se mohly stát výčitkou. Takže co 

je Čechů, patří Čechům, co je Moravanů, patří Mora-

vě. Je to krásné, jak píše Jaroslava Grobcová, co vše 

se spojuje s Moravou. Takže všímejme si toho naše-

ho a to vnímejme. 

 

Pak zde nastává další komplikace a problém. Já sám 
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 jsem ze Slezska, čili jsem Slezák. Ano, denně musím 

slézat z toho kopce a večer zase nahoru. Říkám to-

mu, že tam nahoře mám lepší spojení s Bohy. No 

možná na tom něco může být... Ha, ha. 

Možná jsme se tu ve Slezsku jen slezli, ale právě to, 

že jsme se slezli a dokázali spolu vyjít a spolupraco-

vat, nás jistě obohatilo. A tak zde máme opět kombi-

naci slézt a obohatit-boha.  Zdá se, že všechny sku-

tečnosti naznačují, co se skrývá ve Slezsku. 

Rozborem po Boukvici, pro některé Bukvici, se opět 

setkáme s obrazovým vjemem - slovo lidí žijících na 

zemi k přiblížení se slovem vyšších světů. Také řeče-

no volněji, lidé žijící na zemi přijímající světy Bohů. 

Víme sami, že pořád se motáme obdobným zobraze-

ním slova. Nuže jsme se asi trefili. 

 

Poněkud zapeklitější je situace okolo Moravy. Kde 

kdo by mohl říci, že je základem kořene MOR a ně-

kdo by to mohl spojit s Morénou a vynášením Moré-

ny atd… 

Zdá se však, že si v minulosti někdo dal velkou práci, 

aby se tohleto slovo uchytilo. Po Boukvici se sice 

jedná o moudrost odkloněné energie našeho bytí, což 

nám dává právě smysl, jako by někdo úmyslně zařa-

dil zpátečku. Kdo a co je toho příčinou je spekulativ-

ní. Jak říkám - pojďme se soustředit na teď a tady.  

 

Pokud jsem pátral a hledal vazby, moc se jich nena-

jde ke slovům spojujícím na MORava. 
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 Kdo znáte „Slovanskou mytologii“, setkali jste se 

jistě s bohyní Marou. Kdože je tato vznešená bytost? 

Naši Předci hovoří, že tato Bohyně převádí lidi na 

druhou stranu světů. Čili po směně rozměrnosti - 

zkráceně smrti, nás tato Bohyně převádí přes most do 

síně Předků. Můžeme tomu věřit, neboť se nám také 

v řeči uchovaly slova jako jsou Márnice, že ji, či ho 

berou na Máry a také jako marné a marnivé, že to již 

nemá cenu. Co je péči Mary je již jinou záležitostí. 

 

Tolik ze zkrácené přípravy Slovanské mytologie, ale 

teď se přesuneme k našim severozápadním sousedům 

a to do Německa. Samotná němčina si uchovala ná-

zev s přehlasovaným Ä, které se čte jako AE. Toto 

písmeno se píše ve slově Morava jako Mähren. Proč 

mají naši sousedi toto „A“ a vůbec tam není „O“, by-

chom museli znát podrobnosti vývoje němčiny. Další 

věcí je, že i v latinských textech se setkáme s písme-

nem „A“. Pokud to opět trochu dále okořeníme zjistí-

me, že na našem území Moravy a Slovenska žili 

Markomani. Tito Markomani se dají různě rozložit 

na Mark-o-man-i. Pokud se podívám na celou škálu 

rozdělení, nemohu si pomoci, ale přece jen naše Ma-

ra jako by tam byla. A u posledního rozdělení jako 

bych viděl tu tvrdou západní měnu Marku. 

No a víte, co znamená v němčině mark, nebo spíše 

ve starogermánštině? Pohranici. A v dnešní podobě 

známe i u nás podobné slovo marš, jako pochod. Pak 

je velice zvláštní, jak vznikají obrazová spojení. No a 
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kde se tak asi pochoduje, že? Většinou mašírují vojá-

ci po pohraničí. Do místa, kde se setkají dva tvrdo-

hlavé názory. 

Po tomto, vcelku důkladném výkladu a pátrání se 

můžeme tedy zastavit nad souvislostmi. Jako je třeba 

základní vazba MAR. Velice střízlivě to můžeme 

hodnotit, že se jedná obrazově o přechod, neboli pro-

měnu energií, jakoby zánik nějaké staré struktury a 

na ni postavené nové. Není to bezhlavá změna,  ale 

proměna na základě nějaké cenné zkušenosti, věci. 

V tomto pojetí je postaven i název měsíce march, 

marec atd. v jiných variacích. Je to jarní měsíc a pří-

roda zažívá velice silnou proměnu, přerod. 

 

Tady už vůbec nejsme mimo mísu a naše pátrání se 

jistě vyplatilo. Já nemám pochyb o správnosti přero-

du, chcete-li energetické hranici, která tvořila právě 

odbojnost našich Předků před vlivem západu, v 

uchovávání jiné podstaty svého světonázoru. 

A jistě zde sehrála odvěká role správného, který při-

děluje ty zaručeně správné významy, slova. 

No a v neposlední řadě ze školy víme, že někdy opi-

sování není zase to nejpřesnější  a i na matrikách se 

dnes zapisuje s překlepy a pak platí ten překlep. 

Odpověď se tedy vyjasňuje: byla to západní kultura, 

co nás pojmenovala, když s námi sváděla boje a tím 

se také vytvořila naše hranice Maravy a pro některé  

později Moravy. 
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 Těchto obdivuhodných souvislostí je tedy, jak jsem 

uváděl výše, povícero a opravdu nic není náhodné. A 

pokud se podíváme na samotné slovo Marava po 

Bukvici zjistíme, že ona moudrost zrozená osvícením 

prvotního poslání ve formě Já vím, je právě Marava. 

 

Má rada na závěr je, ať je to Morava, či Marava, 

žijme spolu vlídně a každý stejně vnitřně nalezne to 

pravé a jisté. 
                                                                Vladan Kocián 

 

 

 

…………………………………………………………………

.Knihy Jaroslavy Grobcové 

 

1. K pramenům života 

2.  Od Velké Moravy svítá 

3.  Spolu s Augustinem Hyklem: Báje, čertovské po-

vídky a lidové písničky ze Štramberka. 

4.  Země Morava, její zamlčená vznešenost a krása 

5.  Magické země Morava a Slezsko 

6.  Probouzení Moravanů. Moravská mytologie 

7.  Věčný hlahol moravské země 

 

jaru.grobcovas@eznam.cz 
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Moravský kníže Sámo na Masarykově naučné stezce nad obcí 

Jarcovou, postavený v r. 2017 přáteli Kruhu rodů Moravy  


