
 
 
 
NAD MORAVOU VLÁLY JEJÍ PRAPORY S ORLICÍ 
 
 
  73 radnic vyvěsilo 5. července moravské vlajky; s organizováním 
akce pomohly desítky dobrovolníků; v Brně nechal vlajku vyvěsit i hejt-
man Michal Hašek; akci podpořil také Radek John; výrobce vlajek měl 
všechny moravské prapory vyprodané; již se pilně připravuje druhý roč-
ník akce Za moravskou vlajku. 
 
       Největší promoravskou akcí v novodobé historii se stal letošní 5. červenec. 
V tento den, který je státním svátkem a připomíná odkaz patronů Moravy – věro-
zvěstů sv. Cyrila a Metoděje, totiž vyvěsilo 73 radnic a jihomoravské hejtmanství 
moravskou vlajku. Stalo se tak na výzvu nepolitického sdružení Moravská národ-
ní obec (MNO). Cílem akce bylo připomenout veřejnosti bohatou historii, tradice 
a kulturu Moravy. Především v mladých lidech by měla probudit zájem o její 
minulost, současnost i budoucnost. 
       "Akce předčila všechna naše očekávání, a to díky nasazení desítek dobro-
volníků (nečlenů MNO), kteří se rozhodli s jejím uspořádáním pomoci. Mnozí obě-
tavě navštěvovali starosty a vysvětlovali smysl akce. Za to jim patří velký dík.  
S ještě větším nasazením uspořádáme v příštím roce druhý ročník," řekl před-
seda MNO Jaroslav Krábek.  
       Cílem bude nejen zvýšit počet radnic, které moravskou vlajku vyvěsí, ale 
navíc dát celé akci nový rozměr. Radnice budou vyzvány, aby zdarma nebo  
za zvýhodněné vstupné zpřístupnily v době oslav věrozvěstů své muzejní 
expozice a napomohly tak k poznávání Moravy. S tímto nápadem přišli někteří  
ze starostů. 
  Den věrozvěstů – 5. červenec je bezesporu nejdůležitějším svátkem pojí-
cím se s Moravou. Mezi prvními se k akci předala Břeclav, k níž se přidaly radnice 
například v Uničově a Litovli, Letovicích, Kunštátě, Vyškově, Kyjově, Veselí  
nad Moravou, Třebíči, Moravských Budějovicích, Velké Bíteši, Kuřimi, Ivančicích, 
Moravském Krumlově, Holešově nebo Mikulově. 
      Přidala se i jedna z brněnských radnic – Úřad městské části Brno-Kníničky.  
Na jejich seznamu těch, kteří neváhali vlajku vyvěsit, jsou mimo jiné Mikulčice 
na Hodonínsku proslavené velkomoravským hradištěm Valy, Nedvědice se zná-
mým moravským hradem Pernštejnem, nebo Tvarožná u Slavkova, v níž se ko-
nají slavné scény z Bitvy tří císařů. 
      Když se týden před akcí přidala jako 70. radnice Bystřice nad Pernštejnem, 
vypadalo to, že tím je seznam uzavřen. Nicméně pak na něm ještě přibyly Velké 
Bílovice na Břeclavsku, Šelešovice na Kroměřížsku a Brníčko na Šumpersku. 
Chtěly se přidat i další radnice, ale výrobce vlajek – firma Alerion – měla již 
všechny moravské prapory vyprodané. 



      Za úspěch lze považovat, že pro jejich vyvěšení hlasovali zástupci nejrůz-
nějších politických stran. Symbolickou tečku za akcí udělal jihomoravský hejtman 
Michal Hašek, který nechal moravskou vlajku vyvěsit na brněnském hejtmanství. 
Tento historický objekt je spjat s dějinami Moravy. "Jako hrdý a pyšný moravský 
patriot jsem rád, že se moravská vlajka objevila na historické budově, která  
od roku 1907 sloužila zemské správě na Moravě, později byla sídlem Krajského 
národního výboru a nyní je už 10 let sídlem jihomoravské krajské samosprávy  
a Krajského úřadu," uvedl k tomu hejtman. Akci podpořil i publicista Radek John, 
který je sice Čech, ale jihomoravský Mikulov považuje za druhý domov. 
       V souvislosti s akcí se Velké Opatovice na Blanensku rozhodly trvale vy-
věsit moravskou vlajku na budově svého Moravského kartografického centra,  
v němž je vystavena obří historická plastická mapa Moravy. V Moravských Bráni-
cích na Brněnsku sice vedení obce vyvěšení vlajky letos neschválilo, ale vyvěsil si 
ji na svém sídle tamní spolek chovatelů. V Brně-Bystrci bylo vedení radnice také 
zatím zdrženlivé, nicméně tamní sdružení Horní náměstí si vlajku dalo do záhlaví 
svých internetových stránek. 
     Moravská vlajka zavlála na den věrozvěstů i na nejvyšší moravské hoře 
1492 metrů měřícím Pradědu. Vynesla ji tam po 130 kilometrech, absolvovaných 
po svých, parta nadšenců.  
     "První ročník akce Za moravskou vlajku byl mimořádně úspěšný. O to, aby 
byl ten příští ještě lepší, se může zasadit každý, komu není Morava lhostejná,"  
dodal Krábek. 
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