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Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015
Vážení představitelé obcí, měst a krajů,
dovolujeme si Vás tímto dopisem požádat, abyste se připojili k oslavám státního svátku 5. července 2015 vyvěšením
tradiční moravské vlajky na budově Vašeho úřadu. V tento den oslavuje Morava 1152. výročí příchodu slovanských věrozvěstů,
patronů Moravy a spolupatronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Pomůžete tak občanům připomenout bohaté
kulturní tradice a historické hodnoty naší země. Iniciativa Moravské národní obce „Za vyvěšování moravské vlajky“ na radnicích byla
zahájena v roce 2010 a letos se koná již po šesté. [1] Od roku svého vzniku se k Moravě tímto způsobem přihlásilo již

959 obcí a měst.
Tento počet představuje přibližnou polovinu všech obcí na historickém území Moravy. Ve výčtu nechybí žádný ze součas ných krajů: od Jihočeského, Pardubického, přes Vysočinu, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský až k jihu Moravy. Svou příslušnost
k Moravě vyjadřují obce bez rozdílu velikosti, od nejmenších osad po největší moravské město Brno s jeho místními částmi
a Jihomoravským hejtmanstvím. Podporu Moravě vyvěšením její vlajky vyjádřily rovněž některé obce našeho Slezska, několik obcí
v Čechách, na Slovensku a město Krzanowice v Polsku.
Moravská národní obec (MNO) – WWW.ZAMORAVU.EU – je spolek (dříve občanské sdružení), které v roce 2015 oslaví 30 let
od svého založení (1985). Hlavní náplní naší činnosti jsou moravská osvěta, besedy, přednášková a publikační činnost a přátelská
setkávání na památných místech Moravy. Jako připomínku bohatých kulturních tradic naší země pořádáme každoročně na jaře
Moravský den v Olomouci a na podzim, pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, Den za Moravu v Brně.
Kromě úspěšné iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“ jsme zahájili i další podobné projekty, například „Moravská vlajka
na každém zápase“, v kterých vyzýváme k užívání moravských symbolů především sportovní kluby. Nejnovější a médii rovněž velice
pozitivně hodnocený je významný kulturní počin – vztyčení hnědé dopravní značky IS 23 (Informace o významném kulturním nebo turistickém cíli nebo oblasti) s moravskou orlicí a nápisem „Historická hranice Moravy“, upozorňující na průběh historické zemské
moravsko-české hranice poblíž Olešnice na Moravě. [2]
Moravská národní obec spolupracuje s obecními samosprávami i různými institucemi. Našimi partnerskými organizacemi
jsou „Akademické pěvecké sdružení Moravan“, „Morava krásna zem“ (Sdružení Moravanů na Slovensku), brněnské „Nakladatelství Jota“,
„Sdružení umělců Moravy a Slezska“ a další. Práce našeho spolku byla oceněna i dvěma ministry kultury České republiky, Mgr. Alenou
Hanákovou a Mgr. Danielem Hermanem. [3]
Moravská vlajka, kterou doporučujeme vyvěšovat, je bikolóra v moravských zemských barvách žluté a červené, která byla
schválena posledním moravským zemským zákonodárným sborem, jenž byl demokraticky zvolen a skládal se jak ze slovansky, tak
i německy hovořících poslanců. Vlajka ve své moderní verzi se zemským zna kem uprostřed (pro odlišení od podobných vlajek) je
v posledních desetiletích nejužívanější a nejrozšířenější podobou moravské vlajky. V roce 2010 ji na Velehradě požehnal arcibiskup
olomoucký a metropolita moravský, Mons. Jan Graubner. Použití modré – středověké markraběcí standarty – považujeme za možnou, avšak méně vhodnou variantu. Standarta symbolizuje panovnickou a vojenskou moc markraběte, nikoliv moravskou zemskou
samosprávu a svébytnost.[4] Prodej moravských vlajek nabízí například e-shop „Moravský patriot“.[5]
Vážení představitelé obcí, měst a krajů, rozhodnete-li se vyvěsit 5. července 2015 vlajku Moravy, kontaktujte prosím hlavní
koordinátorku vlajkové iniciativy, paní Lenku Holaňovou. Vaši radnici doplníme do interaktivní mapy,[6] která, podobně jako facebooková stránka iniciativy „Chcu, aby na mojí radnici vlála moravská vlajka“,[7] slouží k propagaci zapojených měst a obcí. Upozorňujeme rovněž na možnost napsat svůj názor či vyznání Moravě do rubriky „Podpora samospráv“[8] nebo „Sváteční slovo“.[9]
S přátelským pozdravem

Lenka Holaňová
místopředsedkyně Moravské národní obce
mobil: 604 527 832
e-mail: holanova@zamoravu.eu
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http://zamoravu.eu/vyvesime/
http://zamoravu.eu/vyznacime/
http://zamoravu.eu/2014/03/ministr-kultury-podpori-navrh-moravske-narodni-obce-7-3-2014/
http://vlajka.moravy.eu
http://www.moravskypatriot.eu/morava-eu/eshop/1-1-Vlajky/1-2-Moravska-vlajka
http://vlajky-2015.zamoravu.eu/
http://www.facebook.com/pages/Chcu-aby-na-mojí-radnici-vlála-Moravská-vlajka/224337820660
http://zamoravu.eu/podpora-samosprav/
http://zamoravu.eu/svatecni-slovo/

Ing. Jaroslav Krábek
předseda Moravské národní obce
mobil: 724 294 461
e-mail: krabek@zamoravu.eu
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Výzva ke zpřístupnění místních muzeí a pamětihodností dne 5. července 2015
Vážení představitelé obcí, měst a krajů,
současně s iniciativou „Za vyvěšování moravské vlajky“ si Vám dovolujeme navrhnout, zda byste mohli v den cyrilometodějských oslav, dne 5. července 2015, zpřístupnit veřejnosti za zvýhodněné vstupné nebo zdarma místní muzea, expozice či jiné pamětihodnosti. Věříme, že tím přispějete k poznávání naší vlasti a obohacení kulturního života. V roce 2014 tuto doprovodnou výzvu
podpořilo 26 institucí:
Boskovice

Muzeum Boskovicka

zdarma

Brno

Moravská vesnička a betlém

poloviční vstupné

Brtnice

Valdštejnský dům
Zámek Brtnice

zdarma
symbolické vstupné

Břeclav

Lichtenštejnský dům
Zámeček Pohansko

zdarma
zdarma

Dolní Kounice

Zámek Dolní Kounice
Klášter Rosa coeli
Židovská synagoga
Židovský hřbitov

podpora (toho času v opravě a nepřístupný)
zdarma
zdarma
volně přístupno

Fulnek

Boží muka Cyrila a Metoděje

volně přístupno

Jemnice

Kostel sv. Víta s podzemím

symbolické vstupné

Klobouky u Brna

Národopisné muzeum

zdarma

Mikulčice

Slovanské hradiště

zvýhodněné vstupné

Mikulov

Pěchotní srub MJ-S 29 „SVAH“

dobrovolné vstupné

Olomouc

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Muzeum Matice Svatokopecké

zdarma
zdarma
dobrovolné vstupné

Tišnov

Můllerův dům (Muzeum Tišnova)

zdarma

Uničov

Šatlava | muzeum vězeňství
Muzeum U Vodní branky
Expozice k dějinám minoritů
Muzeum baroka
Uničovská radnice (půda a věž)
Arboretum Paseka Makču Pikču

snížené vstupné
snížené vstupné
snížené vstupné
snížené vstupné
snížené vstupné
zvýhodněné vstupné

Zábřeh

Tvrz Nemile

zvýhodněné vstupné

Jestliže se k tomuto kroku rozhodnete, dejte nám prosím vědět. O Vašem záměru budeme informovat veřejnost.

Lenka Holaňová
místopředsedkyně Moravské národní obce
mobil: 604 527 832
e-mail: holanova@zamoravu.eu

Ing. Jaroslav Krábek
předseda Moravské národní obce
mobil: 724 294 461
e -mail: krabek@zamoravu.eu
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Reakce představitelů samospráv
Libhošť (okres Nový Jičín)
Ing. Helena Šimíčková, starostka: „Poprvé jsme se připojili v roce 2013 a vlajku schválili navždy. Vyvěšujeme i v další doporučené
dny.“

Březová (okres Opava)
Pavel Schneider, starosta: „Vaši iniciativu letos podpoříme, jsme sice z větší části ve Slezsku, ale na historickém území Moravy
leží naše obec Gručovice.“

Valdíkov (okres Třebíč)
Jan Pavlíček, starosta: „Obec Valdíkov se také hlásí k odkazu Velké Moravy a jejímu pozdějšímu významu v Českém království až
po současnost. Moravskou vlajku jsme vyvěsili již v minulém roce, v den našeho největšího moravského svátku dne 5. července,
společně s vlajkou ČR a naší obecní. V letošním roce tomu bude stejně a tímto nás můžete zařadit do seznamu obcí našeho okresu
Třebíč.“

Žďárec (okres Brno-venkov)
Vladimír Štěpánek, starosta: „Jsem přesvědčen o tom, že tento stát by bez Moravy neexistoval. Člověk by měl mít odvahu něco
pro Moravu udělat.“

Nikolčice (okres Břeclav)
Ing. Josef Hrouzek, starosta: „Ano, už to považujeme za samozřejmost, je to významný den pro Moravu, vlajka sem patří!“

Slezské Pavlovice (okres Bruntál)
Jaroslav Šimáček, starosta: „Jako obec jsme se zapojili rádi. Cítíme se jako Moraváci, takže, když nás tato iniciativa oslovila, hrdě
jsme naši účast potvrdili.“

Unkovice (okres Brno-venkov)
Zdeněk Pospíšil, starosta: „Vyvěšovat moravskou vlajku – rozhodně ano i v budoucnu, jsme na Moravě a Moravané budeme
pořád!“

Prosenice (okres Přerov)
Otakar Dokoupil, starosta: „Myslím si, že by si lidé měli uvědomit, kde se narodili a kam patří. Vyrůstáme z toho, co nám tady
předkové zanechali. Jde o to, aby lidé ke svým kořenům nebyli lhostejní. Tato akce nemá s politikou nic společného.“

Libina (okres Šumperk)
Mgr. Ing. Tomáš Kobza, starosta: „Díky Vaší vlajkové iniciativě si tak občané moravských obcí a měst mohou pravidelně připomínat kulturní a historický odkaz, který nám všem naše moravská otčina zanechala.“

Knínice (okres Jihlava)
Stanislav Veselý, starosta: „Jsme moravští patrioti, moravskou vlajku – žlutočervenou bikolóru s orlicí – vyvěšujeme už několik
let!“
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Liptaň (okres Bruntál)
Blanka Klimošková, starostka: „Chceme, aby si lidé uvědomili, že jsme součástí Moravy a Moravskoslezského kraje, a pokud se do
něčeho podobného můžeme zapojit, tak jsme rádi.“

Náměšť nad Oslavou (okres Třebíč)
Vladimír Měrka, starosta: „Důvody, proč vyvěsit vlajku jsou naprosto jednoduché. Jsme na Moravě, jsme v Unii a jsme také
v Náměšti nad Oslavou. Když je příležitost, která se týká městečka, státu, země, tak si myslím, že je to potřeba připomenout. Není to
žádný moravocentrismus, nebo jiná nacionalistická záležitost. Moravská vlajka je pěkná a kdy jindy ji lidé mohou vidět? Ať visí
alespoň na svátek Cyrila a Metoděje.“

Skrchov (okres Blansko)
Věra Kolářová, starostka: „Obec Skrchov se letos opět připojí k pátému ročníku iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“, kterou
zastřešuje Moravská národní obec. Zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení moravské vlajky na budově Obecního úřadu nejen na
svátek sv. Cyrila a Metoděje, ale celoročně až do konce svého volebního období, jako projev sounáležitosti obcí n a území Moravy.“

Javorník (okres Hodonín)
Jan Hozák, starosta: „Není to pro nás žádná novinka, žlutočervená vlajka nám na radnici visí často, třeba i půl roku.“

Paskov (okres Frýdek-Místek)
Petr Baďura, starosta: „My, na poslední výspě Moravy, musíme tady držet linii!“

Kyselovice (okres Kroměříž)
Ing. Radim Vlasatý, starosta: „Obec Kyselovice se v letošním roce připojila k iniciativě občanského sdružení Moravská národní obec
– ‚Za vyvěšování moravské vlajky‘, která má připomínat bohaté kulturní tradice naší země. Proto v Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje dne 5. července 2014 zavlála na Obecním úřadě v Kyselovicích kromě vlajky české, také vlajka moravská.“

Vražné (okres Nový Jičín)
Vladimír Nippert, starosta: „5. července 2014 v den státního svátku České republiky – oslava příchodu věrozvěstů sv. Cyrila
a Metoděje na Moravu – zavlála na budově obecního úřadu moravská vlajka. Stejně jako na radnicích mnoha dalších moravských
měst. Žijeme v moravské zemi.“

Lhánice (okres Třebíč)
Josef Ležák, starosta: „Vyvěšujeme moravskou vlajku už dlouho a samozřejmě, je to naše tradice, kterou ctíme, jsme přece na
Moravě.“

Kněždub (okres Hodonín)
Libor Grabec, starosta: „Budeme se akce zúčastňovat ve vhodných termínech, ve ‚Významných moravských dnech‘.“

Hošťálková (okres Vsetín)
Petr Laštovica, starosta: „Jasné, že se připojíme, jsme Moraváci, můžete s náma počítat, ať se vám daří!“
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Zelená Hora (okres Vyškov)
Petr Grmela, starosta: „Vlajku jsme si loni koupili se ženou a vyvěsili ji na zahájení prázdnin na stožáru u nás na dvoře. Cestoval
jsem po Švýcarsku, kde u některých domů mají vlajky, což mě inspirovalo. A také jsem tak chtěl dát najevo, že se cítím jako Moravan.
Následně přišla nabídka z Moravské národní obce. U nás bude žlutočervená. Zabýval jsem se jejich historií a tato varianta je blíž
mému přesvědčení.“

Krzanowice (okres Racibórz, Polsko)
Manfred Abrahamczyk, starosta: „Moravskou vlajku jsme se rozhodli vyvěsit 5. července (lipca) na den sv. Cyrila a Metoděje jako
symbolickou podporu Zemi moravské, společné historii, blízké kultuře a lidovým tradicím na Moravě i tady u nás v Krzanowicích.“

Brněnec (okres Svitavy)
Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta: „Obec Brněnec (Moravská Chrastová, Chrastová Lhota, Brněnec) z rozhodnutí ZO vyvěšuje
MORAVSKOU VLAJKU při každé vhodné příležitosti a bude tak činit i nadále.“

Žeraviny (okres Hodonín)
Vítězslav Koutník, starosta: „Jsme malá obec v srdci Slovácka. Jak jinak, než ‚že sa cítíme pravověrnýma Moravákama.‘ Vlajku
máme a vyvěsíme.“

Prosenice (okres Přerov)
Ing. Otakar Dokoupil, CSc.: „Jsem rád, že se někdo chopil této myšlenky a práce pro Moravu.“

Zvěrkovice (okres Třebíč)
Věra Bartůňková, starostka: „Letos vyvěsíme moravskou vlajku poprvé. Přidáváme se, protože jsme na Moravě. Je to jednoduché.“

Strachotice (okres Znojmo)
Eva Vaculová, starostka: „Jsme hrdí Moraváci, máme moravskou krev!“

Lipinka (okres Olomouc)
Mgr. Zdeňka Černá, starostka: „Samozřejmě, že na moravská výročí myslíme.“

Křepice (okres Znojmo)
Zdeněk Brandl, starosta: „Napište si nás do seznamu, moravskou vlajku vyvěšujeme, měli jsme ji také v srpnu na našich Hrách bez
hranic.“

Štěměchy (okres Třebíč)
Marie Báňová, starostka: „Nemusíte už volat, bereme to samozřejmě a jako tradici, hlásíme se k moravské zemi.“

Nimpšov (okres Třebíč)
Božena Novotná, starostka: „Obec Nimpšov, která se nachází na Moravě se připojí k iniciativě MNO a vlajku na budovu OÚ vyvěsí
dne 5. července, kdy si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Mětoděje.“
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Tučín (okres Přerov)
Jiří Řezníček, starosta: „Má to symbolický význam. Cítíme se být Moraváky, jsme na Moravě a 5. července je moravský svátek.
Snažíme se tímto Moravu podpořit.“

Želeč (okres Prostějov)
Ing. Bronislava Augustinová, starostka: „Vyvěšování moravské vlajky považujeme za tradici a budeme ji užívat i v budoucnu,
v následujících letech.“

Radvanice (okres Přerov)
Milan Pyšný, starosta: „Inspirovali jsme se u jiných obcí. Mě osobně se nápad líbí, jsem hrdý, že žiju na Moravě.“

Moravské Bránice (okres Brno-venkov)
Ing. Jan Trecha, místostarosta: „Naše obec se i letos zúčastní iniciativy vyvěšování moravské vlajky na radnicích a obecních
úřadech. Dne 5. července 2014 si tak připomeneme příchod slovanských věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Obec tím dá opět oficiálně najevo svou sounáležitost k Moravě a jejímu historickému odkazu vyvěšením tradiční vlajky na čestném
místě. Dnešní podoba moravské vlajky není závazně kodifikována. Nejpoužívanější podobou moravské vlajky je podélná žluto-červená bikolóra, uprostřed s moravským zemským znakem – vpravo hledící zlato-červeně šachovanou orlicí v modrém poli. Naše
obec se tak připojí k dalším stovkám obcí, radnic či úřadů, které se akce letos budou účastnit. K připojení se k této akci nás nevedou
nějaké politické záměry či jiné zájmy. Chceme jen vyjádřit, že máme naši krásnou Moravu rádi, že pro nás mnohé znamená, že nám
není lhostejná. Vyvěšením moravské vlajky si připomeneme také bohaté kulturní tradice naší rodné země.“

Jihomoravský kraj
JUDr. Michal Hašek, hejtman: „U příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje tak na brněnském sídle Jihomoravského kraje vedle
státní vlajky ČR a praporu Jihomoravského kraje zavlaje také vlajka v moravských zemských barvách – červené a žluté doplněná
moravským zemským erbem. Nepůjde přitom o žádný projev moravského nacionalismu, ale o vyjádření úcty k bohaté historii
Moravy, která je kolébkou naší státnosti a přinesla střední Evropě a České republice také křesťanství. Vyvěšovaná vlajka, a to
v jakékoliv podobě, je občanskou symbolickou vlajkou. Účelem jejího vyvěšení je symbolické přihlášení se k tradicím a kultuře Moravy
i úcta k její bohaté historii.“

Významné moravské dny

Zpracovala Moravská národní obec, o. s.
http://zamoravu.eu/

5. červenec
Státní svátek — připomínáme si příchod slovanských věrozvěstů — bratří ze
Soluně, svatých Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Moravu (r. 863). Zásluhou
byzantské misie vedené oběma bratry se Morava stala kolébkou slovanské knižní
vzdělanosti. Svatí Cyril a Metoděj jsou patrony Moravy a spolupatrony Evropy.
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou České republiky.

Další významné dny, kdy je vhodné vyvěsit moravskou vlajku
28. březen
Významný den — připomínáme si narození velkého moravského učence Jana
Amose Komenského (28. března 1592 — 15. listopadu 1670), posledního
biskupa Jednoty bratrské. Ne nadarmo byl nazván "učitelem národů".
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní (městskou).

15. září
Významný den — připomínáme si narození význačného moravského politika
a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího
ze Žerotína (15. září 1564 — 9. října 1636).
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní (městskou).

1. říjen
Významný den — připomínáme si zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem (1. října 1410).
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní (městskou).

28. říjen
Státní svátek — připomínáme si nejen vznik Československé republiky (28. října
1918), ale i svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava pravoslavnou
církví (29. a 30. října 1994). Mezi lety 862 — 863 vyslal kníže Rostislav poselstvo
do Konstantinopole k byzantskému císaři Michaelovi III. se žádostí o vyslání
učitelů křesťanské víry. Sv. Rostislav je patronem Moravy a moravského národa.
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou České republiky.
Dále je možné vyvěšovat moravskou vlajku například při hodech, slavnostech či jiných místních událostech společně
s vlajkou obecní (městskou).

