




 
 

 

Vážení představitelé měst a obcí, 

 

  dovolujeme si Vám tímto předložit další informace týkající se občanské 

iniciativy "Za vyvěšení moravské zemské vlajky" na radnicích v den slovanských 

věrozvěstů a duchovních patronů Moravy – svatých Cyrila a Metoděje  

(5. července). Tyto informace by měly pomoci vysvětlit smysl a cíle celé akce. 

Proč tedy vyvěsit moravskou vlajku na radnici? Mohli bychom předložit 

mnoho argumentů. Místo toho jsme ale o odpověď na tuto otázku požádali 

některé starosty radnic, kteří se již k akci připojili. Odpovědi jsou možná 

výstižnější, než všechna naše vysvětlení. 

 

 

Paedr. Zdeněk Peša, starosta Olešnice na Moravě (okres Blansko), nestraník 

 

  "U nás v Olešnici pořádáme na svátek svatého Cyrila a Metoděje již osm roků naše městské 

oslavy. Zapojují se do nich všechny místní spolky a jsou pro nás významnou událostí. Moravskou 

vlajku nyní vyvěsíme jako připomínku toho, že věrozvěstové přišli na Moravu, působili na ní  

a zanechali tu svůj odkaz. Zatímco obecní prapor pro nás symbolizuje sounáležitost s naší obcí, 

moravská vlajka je symbolem toho, že Olešnice je součástí Moravy coby historické země,  

k čemuž se hlásíme."  

 

 

Ing. Dymo Piškula, starosta Břeclavi, SNK-ED  

 

  "V den svatého Cyrila a Metoděje slavíme velký svátek, připomínáme si pro nás velmi 

významnou historickou událost. Žijeme na Moravě, a je proto samozřejmé, že její historie je naší 

součástí. Říká se, že ten, kdo nezná vlastní historii, nemá ani právo na budoucnost. My ale přeci 

chceme, abychom budoucnost měli. Vyvěšením moravské vlajky si naši slavnou minulost připo-

meneme. Máme být na co hrdí..." 

 

 



MUDr. Vojtěch Adam, starosta Ivančic (okres Brno-venkov), poslanec Poslanecké sněmovny ČR  

a zastupitel Jihomoravského kraje, KSČM 

 

  "Moravskou vlajku vnímám jako symbol, jako symbol sounáležitosti s určitým regionem  

a jeho historií, jako symbol přihlášení se k historické identitě. Je správné si připomínat své kořeny 

a vyvěšením vlajky připomenout třeba i to, že se na Moravě narodily mnohé významné osobnosti, 

jako u nás malíř Alfons Mucha nebo herec Vladimír Menšík."  

  

 

Mgr. Jiří Bělehrádek, starosta Velkých Opatovic (okres Blansko) a zastupitel Jihomoravského 

kraje, KDU-ČSL 

 

  "I když jsme v České republice, zároveň se hlásíme k tomu, že jsme z Moravy. Je dobré si 

to připomínat. Proto jsme se k akci za vyvěšení moravské vlajky na den sv. Cyrila a Metoděje – 

duchovních patronů Moravy připojili. Provozujeme Moravské kartografické centrum, v němž je 

vystavena historická plastická mapa Moravy. Moravskou vlajku na budově centra vyvěsíme trvale." 

  

 

Josef Helešic, starosta Mikulčic (okres Hodonín), zvolen jako nestraník na kandidátce ODS 

 

  "Žijeme v tomto regionu a jsme s ním pevně spjati, stejně jako s jeho historií. Máme 

velkomoravské hradiště Valy, které nám ji připomíná. To moravanství v nás je, stejně jako bylo  

v našich předcích. Prostě v nás musí být. Hovořím o zdravém a pozitivně laděném moravském 

cítění, které nemá absolutně nic společného s šovinismem." 

 

 

František Kopecký, starosta Tvarožné u Slavkova (okres Brno-venkov), nestraník 

 

  "Svátek Cyrila a Metoděje patří v naší obci mezi tradiční svátky. Připomíná významné 

osobnosti moravské historie a také odkaz, který nám soluňští bratři zanechali. Vyvěšením 

moravské vlajky upozorňujeme nejen na význam tohoto odkazu, ale také na náš vztah k zemi, 

kterou s hrdostí, stejně jako my, ctili a milovali naši předkové." 

 

 

  Akce za vyvěšení moravské vlajky má na sociálním webu Facebook již více 

než tisíc příznivců, kterých neustále přibývá. Stránka nese název "Chcu, aby na 

mojí radnici vlála moravská vlajka".1 Názory starostů průběžně zveřejňujeme, 

abychom veřejnost přiměli se nad smyslem akce zamýšlet. 

 

  

                                                 
1   http://www.facebook.com/pages/Vsecky-Moravsky-statly-a-dediny/Chcu-aby-na-moji-radnici-vlala-Moravska-vlajka/224337820660 



  V případě, že budete mít jakékoli otázky spojené s akcí "Za vyvěšování 

moravské zemské vlajky",2 neváhejte nás kdykoli kontaktovat. 

 

          

Ing. Jaroslav Krábek 

Předseda MNO 

Tel.: 724 294 461 

 

 

  

 

                                                 
2    http://bit.ly/9nn5Ha  


