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Věc: Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5.  července 2014 
 
Vážení představitelé obcí, měst a krajů, 
 
  jsme občanským sdružením Moravská národní obec [  www.zamoravu.eu  ], které vzniklo v roce 1985. 
Hlavní náplní naší činnosti jsou moravská osvěta, besedy, přednášková činnost a přátelská setkávání na 
památných místech Moravy. Vždy na podzim pořádáme v Brně slavnost Den za Moravu, jako připomínku 
první písemné zmínky o Moravanech (822), zvolení moravského markraběte Jošta římským králem (1410) 
a bohatých kulturních tradic naší země. Oslavy pořádáme ve spolupráci s MČ Brno-střed. V roce 2013 přev-
zal poprvé nad akcí záštitu hejtman Jihomoravského kraje. Moravský den organizujeme také v Olomouci. 
  Od roku 2010 úspěšně oslovujeme zastupitele obecních a městských samospráv (nejen) na Moravě, 
aby 5. července, v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (státní svátek),[1] vyvěsili na radnicích  
moravskou vlajku. V prvním ročníku na naši výzvu zareagovalo 75 radnic (včetně krajského úřadu Jihomo-
ravského kraje). Ve druhém ročníku se přidalo úctyhodných 226 radnic. Od té doby nás podporuje i vzdále-
ná obec Jindřichovice pod Smrkem v Čechách. Ve třetím ročníku vzrostl počet radnic téměř dvojnásobně  
na 397. Z Čech se přidalo další město, Vysoké Mýto, a vlajková iniciativa poprvé překročila hranice České 
republiky. Moravskou vlajku vyvěsila slovenská obec Cífer. Mezi námi a obcemi mezitím pokračovala vzá-
jemná spolupráce a podpora. Členové našich místních sdružení se zúčastňovali nejrůznějších obecních akcí 
a slavností. Osvětová činnost naší organizace dokonce zaujala i tehdejší ministryni kultury České republiky, 
Mgr. Alenu Hanákovou, která nám v říjnu roku 2012 v dopise napsala: „Velmi si vážím práce Moravské národ-
ní obce při propagaci kulturního dědictví Moravy.“[2]  
  Čtvrtý ročník vlajkové iniciativy byl mimořádně významný.  Na rok 2013 připadalo 1150. výročí  
od příchodu slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a spolupatronů Evropy,  
na Velkou Moravu. Dne 5. července 2013 vyvěsilo moravskou vlajku neuvěřitelných 761 radnic. Nejen,  
že se přidal krajský úřad Zlínského kraje, ale zapojily se i další slovenské obce: Devičany a Plevník -Drienové, 
kde toho dne probíhal partnerský festival „Morava, krásná zem“. V závěru roku 2013 jsme navázali spolu-
práci s časopisem Veřejná správa, který vydává Ministerstvo vnitra ČR. Kromě článku o Moravské národní 
obci,[3] zde byla otištěna i odborná studie o zemských vlajkách Moravy, Čech a Slezska. [4] Pro veřejnost 
vznikla také stránku [ www.vlajka.moravy.eu ], která se věnuje historii a současnosti moravských symbolů. 
  Vážení představitelé obcí, měst a krajů, chceme Vás touto cestou požádat, aby se i Váš úřad zapojil 
do pátého ročníku iniciativy Moravské národní obce s názvem „Za vyvěšování moravské vlajky“ a připomenul 
tak bohaté kulturní tradice naší země. Opakovaně se k naší výzvě připojují obce a města z moravských částí 
Jihočeského a Pardubického kraje. Velký význam má také silná podpora z moravské části Kraje Vysočina  
a z Moravskoslezského kraje. O Vašem zájmu vyvěsit moravskou vlajku, prosím, kontaktujte naši hlavní 
koordinátorku vlajkové iniciativy, paní Lenku Holaňovou, která Vaši radnici doplní do interaktivní mapy  
[ www.vlajky-2014.zamoravu.eu ]. K mediální propagaci obcí a měst slouží také skupiny na síti facebook: 
„Chcu, aby na mojí radnici vlála Moravská vlajka“,[5] která má přes 2.200 fanoušků a „Naša Morava“,[6] která 
jich má přes 24.000. Budeme rádi za Vaše případné dotazy a připomínky. 

 
S přátelským pozdravem 

 
 

Lenka Holaňová                                                                                                                        Ing. Jaroslav Krábek  
místopředsedkyně Moravské národní obce, zodpovědná za Iniciativy a vnější spolupráce                                       předseda Moravské národní obce  
 

e-mail: holanova@zamoravu.eu                                                                                                                                    e-mail: krabek@zamoravu.eu 
mobil: (+420) 604 527 832                                                                                                                                               mobil: (+420) 724 294 461 

                                                 
1   http://zamoravu.eu/dokumenty-mno/vyznamne-moravske-dny/ 
2   http://zamoravu.eu/2012/12/ministryne-kultury-velmi-si-vazim-prace-moravske-narodni-obce/ 
3   KRÁBEK, Jaroslav: Vlastenectví na vzestupu , In: Veřejná správa 22/2013, 7. 11. 2013, str. 16. 
4   SVOBODA, Rostislav: Zemské vlajky Moravy, Čech a Slezska, In: Veřejná správa 25–26/2013, 19. 12. 2013, str. 36–40. 
5   http://www.facebook.com/pages/Chcu-aby-na-mojí-radnici-vlála-Moravská-vlajka/224337820660 
6   http://www.facebook.com/Nasa.Morava 
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Věc: Výzva ke zpřístupnění místních muzeí, expozic či pamětihodností dne 5. července 2014 
 
 
Vážení představitelé obcí a měst, 
 
 
  současně s iniciativou „Za vyvěšování moravské vlajky“ [ www.vlajky-2014.zamoravu.eu ] si Vám 
dovolujeme navrhnout, zda byste mohli v den cyrilometodějských oslav, dne 5. července 2014, zpřístupnit 
veřejnosti za zvýhodněné vstupné nebo zdarma místní muzea, expozice či jiné pamětihodnosti. I tato 
činnost přispívá k poznávání naší vlasti a obohacení kultury. Během let se zapojilo například 6 muzeí  
v Uničově,[1] kostnice ve Křtinách,[2] zámek v Letovicích,[3] československá pohraniční pevnost u Mikulova,[4] 
muzeum v Zábřehu,[5] Moravská vesnička v Brně,[6] a také Boží muka ve Fulneku.[7]  
 
  Jestliže se k tomuto kroku rozhodnete, dejte nám prosím vědět. O Vašem záměru budeme infor-
movat veřejnost. Budeme rádi také za Vaše dotazy a připomínky. 

 
 

S přátelským pozdravem 
 
 
 
 

Lenka Holaňová 
místopředsedkyně Moravské národní obce  

  zodpovědná za Iniciativy a vnější spolupráce 
 

e-mail: holanova@zamoravu.eu 
mobil: (+420) 604 527 832 

 
 

 
 
Výrobci a prodejci vlajek: 
 
http://www.moravskypatriot.eu/morava-eu/eshop/1-1-Vlajky/1-2-Moravske-vlajky 
http://shop.alerion.cz/produkty/vlajky-moravy-cech-slezska 
http://www.painanta.com/eushop/?search=Moravia 

                                                 
1   http://zamoravu.eu/iniciativy/vyvesovani/2-rocnik/unicov-zpristupni-muzea/ 
  http://zamoravu.eu/2012/06/unicov-na-cyrila-a-metodeje-do-muzei-za-polovicni-vstupne-5-7-2012/ 
  http://zamoravu.eu/2013/06/unicov-na-cyrila-a-metodeje-do-muzei-za-polovicni-vstupne-5-7-2013/ 
2   http://zamoravu.eu/2011/04/krtiny-mestys-zpristupni-unikatni-kostnici/ 
3   http://zamoravu.eu/2011/05/letovice-zamek-se-zapoji-do-oslav-sv-cyrila-a-metodeje/ 
4   http://zamoravu.eu/2011/06/mj-s-29-svah-pevnost-mikulov-se-zapoji-do-oslav-cyrila-a-metodeje/ 
  http://zamoravu.eu/2012/06/na-cyrila-a-metodeje-do-cs-pevnosti-svah/ 
  http://zamoravu.eu/2013/06/pevnost-mikulov-prohlidka-bunkru-a-zbrani-5-7-2013/ 
5   http://zamoravu.eu/2011/06/152-radnic-zabreh-zpristupni-muzeum/ 
6   http://zamoravu.eu/2012/06/na-cyrila-a-metodeje-do-moravske-vesnicky/ 
7   http://zamoravu.eu/2013/05/fulnek-zastaveni-u-bozi-muky-svatych-cyrila-a-metodeje-5-7-2013/ 





 

 

Reakce představitelů samospráv 
 

MORAVSKÝ PÍSEK | okres Hodonín 
 
„Letos poprvé se naše obec zapojí do iniciativy Moravské národní obce „Za vyvěšování moravské vlajky“ . I když 
žijeme v České republice, zároveň se hlásíme k tomu, že jsme z Moravy. Je dobré si  to připomínat. Obec se k akci 
připojila z důvodu posílení moravského národního povědomí. Morava jako nedílná součást České republiky si  
uvědomuje své kořeny a my bychom byli rádi, aby se na tyto kořeny nezapomínalo. Z historického odkazu Velké 
Moravy vycházejí celé dějiny naší země. Také při sčítání lidu byli lidé vyzývání k určení moravské národnosti  
a nebylo to chápáno nacionalisticky. Jsem rád, že jsem Moravan a vždy jsem se k Moravě hrdě hlásil.“  

Ing. Miroslav Dula , starosta 
 
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | okres Frýdek-Místek 
 
„Město Frýdlant nad Ostravicí je děleno Ostravicí, je zčásti ve Slezsku a zčásti na Moravě. I když jsme ve Slezsku, 
je potřeba si uvědomit, že současně i na Moravě. Nevím,  jestli se to vůbec děti ve škole učí. “  

RNDr. Helena Pešatová, starostka 
 
HOŠŤÁLKOVÁ | okres Vsetín 
 
„Patří to k naší národní hrdosti.“ 

Petr Laštovica, starosta  
 
UNIČOV | okres Olomouc  
 
„Rada města Uničova podpořila iniciativu MNO pravidelným vyvěšováním moravské zemské vlajky dne  5. července 
(Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) a 28. října (Den vzniku samostatného československého státu  
i Den svatořečení moravského knížete Rastislava pravoslavnou církví ).“ 

Mgr. Dalibor Horák , starosta  
 
JEZDOVICE | okres Jihlava 
 
„Hlásíme se k cyrilometodějské tradici, která je v základech tohoto státu.“ 

Luboš Hartl, starosta 
 
KŘENOV | okres Svitavy 
 
„Jsme taková výspa Moravy, máme k Moravě blíže, jsme Moraváci.“ 

Jaroslav Štefl, starosta  
 
HOSTAŠOVICE | okres Nový Jičín 
 
„Vaše výzva mne velice zaujala a připojuji se k celé akci. 5.července, kdy pořádáme také obecní slavnosti, bude 
moravská vlajka určitě vyvěšena.“ 

Zdeněk Kelnar, starosta  
 
ZÁBŘEH | okres Šumperk 
 
„Vážení, město Zábřeh se rozhodnutím Rady města Zábřeh zapojilo do Vaší iniciativy k vyvěšování moravské vlajky 
při příležitostech připomenutí významných dnů pro Moravu. Jak je zřejmé z monitoringu médií i mých rozhovorů  
s kolegy na radnicích, tato iniciativa má velkou podporu ze strany měst a obcí, které se k ní každoročně přidávají. 
Současně je vhodnou příležitostí k připomenutí kulturních dějin Moravy.“ 

RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta  



 

 

 
OSTOPOVICE | okres Brno-venkov  
 
„Považujeme dnes za důležité zdůraznit, že není jenom Česká republika, ale i Morava, která patří do pestré 
Evropy.“ 

MgA. Jan Symon, starosta 
 
MIKOLAJICE | okres Opava 
 
„Jsme tu  takoví obojetní, Moravané i Slezané. Na radě jsme se rozhodli moravskou vlajku vyvěsit. “ 

Martin Krupa, starosta 
 
KRUŽBERK | okres Opava 
 
„K Moravě se hlásíme, nebudeme čekat až do 5. července, vlajku vyvěsíme hned, jakmile dorazí.“  

Anna Hrušková, starostka  
 
NOVÁ VES U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ  | okres Žďár nad Sázavou 
 
„Sděluji Vám tímto jednohlasné stanovisko. Zastupitelstva obce Nová Ves u Nového Města na Moravě z jeho 13. 
zasedání, konaného 8. března 2012 o vyvěšení moravské národní vlajky v den státního svátku sv. Cyrila  a Meto-
děje. Moravskou národní vlajku vyvěsíme letos i v letech následujících.“  

Václav Pohanka, starosta  
 
VELKÉ BÍLOVICE | okres Brno-venkov 
 
„Vlajku vyvěsíme samozřejmě, vnímáme to jako velké pozitivum, nebudeme nic měnit, vyvěšovat budeme stále, 
každý rok.“ 

Marie Vlková, starostka  
 
OLEŠNICE NA MORAVĚ  | okres Blansko 
 
„U nás v Olešnici pořádáme na svátek svatého Cyrila a Metoděje již osm ro ků naše městské oslavy. Zapojují se  
do nich všechny místní spolky a jsou pro nás významnou událostí. Mor avskou 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 vlajk a je symbolem toho, že Olešnice je součástí Moravy coby 
historické země, k čemuž se hlásíme.“ 

Paedr. Zdeněk Peša, starosta 
 
HLOHOVEC | okres Břeclav 
 
„Děkuji vašemu občanskému sdružení za tuto iniciativu. V tomto výročním roce (2013) se poprvé k Vaší výzvě 
vyvěšením moravské vlajky na budově obecního úřadu přihlásí i obec Hlohovec. “ 

RNDr. Marie Michalicová, starostka   
 
JEVIŠOVICE | okres Znojmo 
 
„Moravskou vlajku samozřejmě vyvěsíme, neboť to cítím jako závazek z historického hlediska. Vždy jsme byli 
součástí Moravského markrabství či později Moravské země.  Je třeba si připomínat historii a být na ni hrdý. “ 

Pavel Málek, starosta   
 
NAHOŠOVICE | okres Přerov 
 
„Jsme vesnička malá, pod Beskydami skrčená, všichni jsme tu Moraváci, vyvěsíme! “ 

Václav Zámorský, starosta 



 

 

ODUNEC | okres Třebíč 
 
„Dokaď  jsme tady, budeme vyvěšovat!“ 

Jaroslav Otoupal, starosta  
 
OSTROVAČICE | okres Brno-venkov 
 
„Dobrý den, dovolte, abych Vám oznámil, že městys Ostrovačice se od letošního roku připojí k  vyvěšování moravské 
vlajky na své radnici v den svátku Slovanských věrozvěstů. O této aktivitě uvažuji již delší dobu, ale dopis, který 
jsem od Vás dnes obdržel byl tím správným impulsem k objednání vlajky a jejímu vyvěšení. Ostrovačice (okres 
Brno-venkov) tedy můžete zařadit do své interaktivní mapy, vlajka zde určitě viset bude! Připojíme se tak oficiálně 
k aktivitě pana Nedbálka, který vlajky již několik let vyvěšuje před svou místní  restaurací.“ 

Ing. Tomáš Hájek, starosta 
 
ŠIŠMA | okres Přerov 
 
„Nemáme důvod se nepřipojit. Vyvěšení vlajky má ukázat určitou pospolitost moravských obcí. Rozhodně bychom 
zde na Moravě neměli být přehlíženi.“ 

Vladimír Kozák, starosta  
 
BÍTOVČICE | okres Jihlava 
 
„Bítovčice jsou na Moravě.“ 

Eva Bendová, starostka  
 
NOVÉ SYROVICE | okres Třebíč 
 
„Vyvěšujeme stále, i při jiných příležitostech.“ 

Oldřich Svoboda, starosta  
 
VELKÁ LHOTA | okres Vsetín 
 
„Není to pro nás žádná novinka, vlajku máme už dlouho, připojujeme se. “  

Mgr. Jarmila Melichaříková, starostka  
 
MIKULOVICE | okres Znojmo 
  
„My Moravané, bychom se měli k Moravě hlásit, je se u nás o co opřít. Vyvěšením vlajky se dostává  do povědomí 
našich občanů moravská hrdost. Městys Mikulovice se připojuje k iniciativě Moravské národní  obce a vlajku  
na budovu úřadu vyvěsí právě ve dnech, kdy si připomínáme příchod  slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.“ 

Karel Kříž, starosta 
 
UHERSKÝ BROD | okres Uherské Hradiště 
 
„Město se k akci vyvěšení moravské vlajky připojilo z důvodu posílen í moravského národního povědomí. Morava 
jako nedílná součást České republiky si uvědomuje své kořeny a my bychom byli rádi, aby se na tyto kořeny nezapo-
mínalo ani jinde. Z historického odkazu Velké Moravy vycházejí celé dějiny naší země. Také  při sčítání lidu byli lidé 
vyzývání k určení moravské národnosti a nebylo to chápáno nacionalis ticky.“ 

Patrik Kunčar, starosta 
 
STRACHOTICE | okres Znojmo 
 
„Jistěže, jsme Moraváci, jsme hrdí na Moravu, vlajku vyvěsíme!“ 

Eva Vaculová, starostka  
 



 

 

BRNO | okres Brno-město 
 
„Vyvěšením moravské vlajky na Nové radnici se Brno symbolicky připojuje k aktivit ě Moravské národní obce, která 
letos pořádá již třetí ročník. Nejedná se z naší strany o nějaký patetický nacionalismus, ale naopak  o připomenutí si 
moravské historie, kultury a folklóru, který je zde na Moravě velice bohatý a různorodý.  A kde jinde by měla viset 
Moravská vlajka, když ne v Brně, v hlavním městě Moravy.“ 

Bc. Roman Onderka, MBA , primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magistrát města Brna                                                                                                             Jihomoravské hejtmanství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moravská vlajka v minulosti a dnes                                                                                                 Zlínské hejtmanství  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děti ze základní školy v Dlouhé Loučce u Uničova                                                                             Učíme o Moravě 


