Výzva k vyvěšení moravské vlajky
na radnici dne 5. července 2018
Moravská národní obec, z. s.

IČO: 72064072
Sídlo: Jetelová 498/13, 644 00 Brno-Soběšice
www.zamoravu.eu I info@zamoravu.eu

Vážení představitelé obcí, měst a krajů,
dovolujeme si Vás tímto dopisem požádat, abyste se připojili k tradici mnoha obcí a měst, které každoročně 5. července,
v „Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje", patronů Moravy a spolupatronů Evropy, vyvěšují na budově úřadu
moravskou vlajku. Připomenete tak občanům tisíciletý odkaz historické země Moravy, její civilizační poslání pro velkou
část světa a základ naší státnosti. Důstojným symbolem těchto tradic a hodnot se stala žluto-červená moravská vlajka,
občany oživená po roce 1989 (viz příloha). V roce 2010 ji na Velehradě slavnostně požehnal Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Do úspěšné iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky" na radnicích, kterou
pravidelně organizuje náš spolek, se od roku 2010 zapojilo
již 1328 obcí a měst.
Tento počet je více než dvě třetiny všech obcí na území Moravy. Ve výčtu nechybí žádný ze současných administrativních
celků — od kraje Jihočeského, Pardubického, přes Vysočinu, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský až po Jihomoravský.
Úctu k dějinám Moravy tak vyjadřují obce bez rozdílu velikosti, od nejmenších osad po největší moravské město Brno s
jeho místními částmi a Jihomoravským hejtmanstvím (viz příloha). Vyvěšováním moravské vlajky vyjadřují podporu
moravským tradicím a hold společné historii rovněž obce ve Slezsku, v Čechách i v zahraničí. Vlajka se stala oblíbenou
součástí veřejného života — zdobí obydlí spoluobčanů i krajanů v cizině, je používána sportovními kluby, jejich fanoušky a
spolu s vlastenci cestuje po celém světě.
Moravská národní obec I www.zamoravu.eu I Jsme nepolitický spolek založený v roce 1985. Naším cílem je posílení moravského povědomí a
sounáležitosti k Moravě. V oblastech historie a dalších oborů disponujeme odborným zázemím nejen z řad vlastní členské základny. Pořádáme besedy,
přednášky a setkáváni na památných místech Moravy. Během roku organizujeme dvě velké kulturně-historické události: na jaře „Moravský den" v
Olomouci, konaný pod záštitou primátora města Olomouce, na podzim „Den za Moravu" v Brně, konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a
primátora města Brna. Pravidelně na ně zveme představitele samospráv z celé Moravy. Naší zásluhou jsou umisťovány také zvláštní dopravní značky,
upozorňující na průběh historické moravské zemské hranice. Úspěšně pokračuje mediální anketa „Osobnost Moravy", která vybírá nejvýznamnější tváře
tváře kulturně-společenského života. Vítězem prvního ročníku se stal PaedDr. Jiří Jilík, v druhém ročníku si veřejnost zvolila hudebníka Jiřího Pavlicu.
Máme několik partnerských organizací. Činnost našeho spolku byla dvakrát oceněna Ministerstvem kultury ČR.

I www.vlajka.moravy.eu I Moravskou vlajku (prapor) tvoří vodorovná bikolóra v zemských barvách žluté a červené (horní pruh
je žlutý, spodní červený). Tyto barvy, spolu se zemským znakem, přijala v roce 1848 moravská zemská sněmovna většinou svých demokraticky
zvolených poslanců — slovanského i německého jazyka. Přestože si později obě skupiny vlivem nacionalismu oblíbily vlastní „národní barvy a symboly",
žlutá a červená byly nadále vnímány jako tradiční, celozemské, neutrální a nadčasové. K moravským barvám žluté a červené se přihlásily například i
pruhy vlajky Brněnské diecéze Moravské církevní provincie. Nejrozšířenější variantou moravské vlajky jev posledních desetiletích žluto-červená bikolóra s
privilegovaným zemským znakem uprostřed — žluto-červeně šachovanou orlicí na modrém štítu, která sjednotila občany hlásící se k moravské identitě.
Znak a barvy tak symbolizuji snahy o uchování moravské kultury a zemské svébytnosti. Užití modré vlajky s bílo-červeně šachovanou orlicí uprostřed, tj.
po vzoru středověké markraběcí standarty, považujeme v souladu s odborníky za nevhodné. Tento typ praporu zosobňoval výhradně osobní
panovnickou, vazalskou a vojenskou moc nad Moravou a nikdy nevlál na budovách zemské samosprávy. V současnosti se jedná o účelový, uměle
vytvořený produkt, který nabízí především jeden z výrobců vlajek v rámci své reklamní kampaně. Náležitou žluto-červenou moravskou vlajku,
doporučenou odborníky na základě zvykového práva, lze získat například zde: „Moravský patriot" I www.moravskypatriot.eu.
Moravská vlajka

Vážení představitelé obcí, měst a krajů, rozhodnete-li se vyvěšovat dne 5. července (a v jiné významné moravské dny a
svátky - viz příloha) vlajku Moravy, prosím, kontaktujte nás. Vaši radnici doplníme do naší interaktivní mapy a
představíme na Facebooku. Svůj názor či vyznání Moravě můžete poskytnout také do našich webových rubrik „Podpora
samospráv" nebo „Sváteční slovo". Všechny potřebné informace k vlajkové iniciativě (výzva, mapa, počet a seznam
radnic, mediální ohlasy) naleznete pod příslušným ročníkem na adrese

www.zamoravu.eu/vyvesime

S přátelským pozdravem

Lenka Holaňová

Ing. Jaroslav Krábek

1.místopředsedkyně Moravské národní obce
hlavní koordinátorka vlajkové iniciativy
Mobil: 604 527 832
E-mail: holanova@zamoravu.eu

předseda Moravské národní obce
Mobil:724 294 461
E mail:krabek@zamoravu.eu
-

V Brně dne 1. února 2018

Výzva ke zpřístupnění památek
dne 5. července 2018
Moravská národní obec, z. s.
IČO: 72064072
Sídlo: Jetelová 498/13, 644 00 Brno-Soběšice
www.zamoravu.eu info@zamoravu.eu

Vážení představitelé obcí, měst a krajů,
současně s iniciativou „Za vyvěšování moravské vlajky“ si Vám dovolujeme navrhnout, abyste v den cyrilometodějských
oslav, dne 5. července 2018, umožnili veřejnosti zpřístupnění místních muzeí a pamětihodností zdarma nebo se
zvýhodněným vstupným. Věříme, že tím přispějete k tolik potřebnému poznávání naší vlasti a obohacení kulturního
života. Od roku 2011 se této doprovodné akce zúčastnilo již
65 institucí.
Jestliže se k tomuto kroku rozhodnete, dejte nám, prosím, vědět. O Vašem záměru budeme informovat veřejnost.
S přátelským pozdravem V Brně
dne 1. února 2018

Lenka Holaňová

Ing. Jaroslav Krábek

1. místopředsedkyně Moravské národní obce
hlavní koordinátorka vlajkové iniciativy
Mobil: 604 527 832
E mail: holanova@zamoravu.eu

předseda Moravské národní obce
Mobil: 724 294 461
E mail: krabek@zamoravu.eu
-

-

SEZNAM PAMÁTEK 2017
Blatnice pod Sv. Antonínkem
Bobrová
Bojkovice
Borotín
Boskovice
Brno
Břeclav

Bučovice
Budišov nad Budišovkou
Bystřice nad Pernštejnem
Čechy pod Kosířem
Dolní Kounice

Fulnek
Hodonín
Holešov

Hynčice
Ivančice
Jemnice
Jevíčko
Klobouky u Brna
Kobylí
Křtiny
Letovice

Obecní muzeum
Muzeum panenek
Zámek Nový Světlov
Pohyblivé betlémy
Muzeum Boskovicka
Hrad Špilberk
Lichtenštejnský dům
Muzeum a galerie
Zámeček Pohansko
Zámecká věž
Židovská synagoga
Zámek Bučovice
Muzeum břidlice
Městské muzeum
Muzeum historických kočárů
Klášter Rosa Coeli
Židovská synagoga
Židovský hřbitov
Boží muka Cyrila a Metoděje
Muzeum naftového dobývání
Šachova synagoga
Zámecká zahrada a hvězdárna
Zámek Holešov
Zemanova kovárna
Rodný dům Johanna G. Mendela
Muzeum Vl. Menšíka a A. Muchy
Kostel Sv. Víta s podzemím
Městské muzeum
Městská věž
Národopisné muzeum
Obecní muzeum
Kostnice
Zámek Letovice

Litovel
Mikulčice
Mikulov
Mladějov na Moravě
Morkovice-Slížany
Náměšť nad Oslavou
Nové Město na Moravě
Olomouc
Podolí u Uherského Hradiště
Police
Staré Město pod Sněžníkem
Suchdol nad Odrou
Svitavy
Šternberk
Tišnov
Tupesy
Uničov

Valtice
Velké Opatovice
Vikýřovice
Vlkoš
Vyškov
Zbýšov u Brna
Znojmo
Ždánice
Žďár nad Sázavou

Muzeum Litovel
Slovanské Hradiště
Pěchotní srub MJ-S 29 "SVAH"
Průmyslové muzeum Mladějov
Košíkářské muzeum
Městské muzeum
Horácké muzeum
Muzeum Matice Svatokopecké
Kaple sv. Ducha
Zámek - Voj. muzeum gen.K. Janouška
Muzeum vojenské historie a Staroměstska
Muzeum Moravských bratří
Městské muzeum a galerie
Expozice času
Muzeum Tišnova
Muzeum Tupeské keramiky
Arboretum Paseka
Dějiny minoritů
Muzeum baroka
Muzeum U vodní branky
Radnice - půda, věž
Šatlava - muzeum vězeňství
Městské muzeum
Moravské kartografické centrum
Muzeum silnic
Military muzeum gen. S. J. Ingra
Muzeum letecké a pozemní techniky
Muzeum průmyslových železnic
Muzeum Znojmo Minoritský klášter
Vrbasovo muzeum
Dolní morový hřbitov
Regionální muzeum Žďár n. S.

