
MORAVSKÁ NÁRODNÍ OBEC 
občanské sdružení | založeno roku 1985 
Jetelová 498/13, 644 00 Brno-Soběšice 
info@zamoravu.eu | www.zamoravu.eu 
IČO 72064072 
 

 

Věc: Výzva k vyvěšování moravské vlajky na sportovních utkáních 
 
 
Vážení zástupci sportovních klubů a fanklubů, pořadatelé spor tovních utkání, vážení sportovci, 
 
dovolte nám, abychom se představili.  
 
  Jsme občanským sdružením Moravská národní obec [ www.zamoravu.eu ] s tradicí od roku 1985. 
Hlavní náplní naší činnosti je moravská osvěta (přednášková činnost, vlastivědné a kulturně-společenské 
akce) s cílem udržovat, rozvíjet a posilovat povědomí občanů o Moravě. Věnujeme se nejen tématům z mo-
ravské historie, ale i perspektivám moravské budoucnosti. 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), vyvěsili na radnicích moravskou vlajku. V roce 2014 se takto k Moravě přihlásilo 
959 radnic. 
 

Rádi bychom Vás oslovili s nabídkou zapojit se do iniciativy „Moravská vlajka 
na každém zápase“, která spočívá ve vyvěšování moravských vlajek na všech 
utkáních moravských sportovních klubů. Pořadatelé klání, týmy i jejich fan-
kluby, kteří se rozhodnou k této iniciativě připojit, budou vyvěšovat alespoň 
jednu moravskou vlajku na každém zápase. Jednotliví sportovci se mohou např. 
viditelně označit moravským symbolem či dresem (viz obrázek).[1]  
Smyslem této iniciativy je, aby si sportovci i fanoušci uvědomili, že žijí na Mora-
vě. Chceme dostat moravskou vlajku do povědomí obyvatel Moravy a připomí-
nat tak bohatou historii nejen kulturních, ale i sportovních tradic Moravy, 
země, ve které žijeme.  
Činnost zapojených klubů bude propagována na stránkách našeho sdružení i na 
facebooku [ www.facebook.com/moravskavlajka ]. Jednak fotografiemi ze zápa-
sů, tak i přidáním polohy domácího sportoviště týmu (hřiště, haly, stadionu)  
do interaktivní mapy. 
Bližší informace o moravských symbolech získáte zde [ www.vlajka.moravy.eu ]. 
V případě zájmu prosíme zástupce sportovních týmů i fanklubů, aby kontakto-
vali koordinátorku iniciativy, paní Lenku Holaňovou. 

 
 

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 
 
 

 
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://www.moravskypatriot.eu/morava-eu/eshop/4-1-Obleceni/6-2-Dresy 
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