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Dne 3. října 2015 pořádal region MNO Brněnsko 10. ročník Den za Moravu V jeho rámci přednesl 

předseda MNO slavnostní projev. V něm nově definoval vztah MNO k nacionalismu a budoucímu 

vývoji naší společnosti. Celý projev najdete v příštím čísle Moravské obce. 15. října 2015 se 

uskutečnilo podzimní jednání Grémia MNO, které kromě běžné agendy a přijímání nových členů 

schválilo Stanovisko MNO k užívání a legalizaci názvu Česko. Přestože nechceme vést „svatou válku“ 

proti tomuto názvu, jasné a zdůvodněné odmítnutí jeho legalizace vidíme jako jeden z nutných kroků k 

zamezení další plíživé čechizace Moravy. Toto stanovisko bude k dispozici na našich webových 

stránkách. Schváleno bylo i zahájení prací na nové Občanské iniciativě s pracovním názvem: „Vize 

2018“. Více o iniciativě bude zveřejněno v Moravské obci. 28. října 2015 byla na Moravském náměstí 

v Brně odhalena socha Odvahy k uctění římského krále, moravského a braniborského markraběte Jošta 

Lucemburského. Protože socha uznávaného pražského sochaře Róny je především alegorií, její podoba 

zklamala mnohé moravské vlastence. Tohoto zklamání se chystalo využít několik známých jedinců k 

provokacím. Brněnští členové MNO vedení proto zorganizovali důstojnou reprezentaci Moravanů při 

odhalování, tak aby před přítomnými zástupci médií nemohl být náš po roky budovaný obraz pokřiven 

a zneužit. 

J. Krábek, předseda MNO 

 

26. října 2015 se uskutečnilo setkání členů a příznivců regionu MNO Brněnsko. Hlavním bodem 

setkání bylo vyhodnocení 10. ročníku Dne za Moravu. Setkání se zúčastnilo 6 členů místního sdružení 

MNO Brno Medlánky a 7 členů místního sdružení MNO Brno 

Plán místního sdružení MNO Brno na listopad 2015: 

Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 proběhne setkání členů a příznivců místního sdružení MNO Brno 18 

Hodin V Moravské Vinotéce, Mojmírovo Náměstí, Brno 

R. Veselý, předseda MNO Brněnsko 

 

Započaly přípravy na 3. ročník slavnosti Moravský den, která se bude s největší pravděpodobností 

konat v sobotu 28. května 2016.   

Místní sdružení Olomoucko pořádalo dne 31. října 2015 další akci ze série Putování Moravou - 

Hřebečskem z Městečka Trnávky do Moravské Třebové.  

Místní sdružení Uničovsko ve spolupráci s dalšími místními sdruženími oblasti MNO Haná plánuje 

účast na slavnostním otevírání Loštického Betlému. Součástí akce bude také průvod s moravskými 

vlajkami. Akce se bude konat asi v úterý 1. prosince 2015.  

S. Blažek, předseda MNO Haná 

 

Oblast iniciativ připravuje sedmý ročník iniciativy Za vyvěšování moravské vlajky, kompletace 

podkladů k tvorbě výzvy k oslovování radnic. Řeší se celková organizace a systém práce.      

Dále probíhají práce na propagaci vánoční akce moravská hvězda v rámci iniciativy Vyzdobíme.  

L. Holaňová, místopředsedkyně MNO 

 

Oblast komunikace a multimédií se zabývala přípravou tohoto nového zpravodaje, jeho organizačního 

a technického zabezpečení. Před dokončením je taky anglická verze informačního letáku o Moravě a 

blíží se zpožděné vydání našeho časopisu Moravská obec. 

V. Říha, místopředseda MNO 

 

Nejbližší akce: www.zamoravu.eu 
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