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Vážení Moravané, 
 
  dne 5. července oslavíme svůj nejvýznamnější svátek – Den příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila  
a Metoděje na Moravu. Tato událost měla nesmírný kulturní význam nejen pro Moravu, ale také pro velkou 
část Evropy. Už třetím rokem si připomínají tuto událost stovky radnic vyvěšením tradiční moravské žluto-
červené vlajky. Předloni jich bylo cca 75, loni kolem 220, letos jich bude opět velmi mnoho. Aktuální počet 
zapojených radnic naleznete na tomto odkaze.[1] Nyní je řada taky na nás, obyvatelích Moravy, abychom dali 
vyvěšením moravské vlajky najevo, že nám záleží na kulturně-historickém odkazu naší země. Moravskou vlajku 
je vhodné vyvěšovat i v jiné významné moravské dny. Jejich seznam najdete v příloze tohoto dokumentu. 
Věříme, že i Vaší zásluhou se podaří vyzdobit naši krásnou vlast a ukázat, že Morava má nejen bohatou historii, 
ale taky na ni navazující budoucnost. Vaše Moravská národní obec, o. s. — Za Moravu! 
 
Možnosti vyvěšení 
 
•  Nejjednodušší a nejlevnější varianta je si vlaječku vytisknout a připevnit na špejli. Takto vyrobená se 
   hodí zejména do okna nebo na balkon. Pokud nemáte barevnou tiskárnu, můžete zapojit svoje děti  
  a dát jim vlaječku vymalovat nebo použít barevné papíry, tvořivosti se meze nekladou. Omalovánky 
   pro Moravánky pomáhají rozvíjet kreativitu a soustředění, rozšiřovat dětské obzory a vnímat pestrost  
  národního symbolu. Vlaječky k tisku či omalování (avers i revers) najdete v příloze tohoto dokumentu. 
  Obrázky jsou ve vektorovém grafickém formátu, což umožňuje všestranné užití. 
 
 
 

 

 

 

 

•  Pokud dáváte přednost vlajce vyvěšené na domě, v předzahrádce nebo na jiném důstojném místě,  
  je nejvhodnější si ji zakoupit. Seznam prodejců naleznete na tomto odkaze.[2] Další možností je např. 
   vysázení květin v moravských barvách, výzdoba zídky nebo interiéru. Podporu iniciativě můžete 
   jednoduše vyjádřit také připnutím žluto-červené stuhy na automobil, batůžek atp. Nejoriginálnější 
   nápad bude odměněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutěž 
 
  Pošlete nám fotografii moravské výzdoby na Vašem domě, bytě či jiném zajímavém místě na adresu 
   info@zamoravu.eu. Šest nejlepších soutěžících bude odměněno věcnou cenou. 
 
1.  Kniha Jindřich F. Bobák: Příběhy z dávných dějin země moravské (s podpisem autora) 
2.  DVD Moravské letopisy 
3.  Moravská vlajka (rozměry 150 × 100 cm) 
4. –  6.   Tričko Moravské národní obce 

                                                 
1   http://vlajky.zamoravu.eu/ 
2   http://zamoravu.eu/moravsky-obchod/moravske-vlajky/ 
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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 Lucem-
burského, 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).                                                                                                                               










