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ZEMSKÉ BARVY MORAVY

Od 13. století byla znakem Moravy bíločerveně šachovaná orlice na modrém štítu,
jejíž vzor byl bájně odvozen z chorvatského
erbu. V roce 1462 byla císařem bílá tinktura
kostek na žádost Moravanů povýšena na
žlutou neboli zlatou.
Žlutá či zlatá představuje
slunce. Ohlas solárního kultu
nacházíme ještě v 15. století v
moravském zemském právu,
kde byla zachována starobylá
sluneční přísaha, při níž se
přísahající postavil proti slunci a
pronesl přísežnou formuli. Žlutočervené stuhy či jiné slunné
jinotaje velebí lesk stavů i vlastí
např. na slunečních hodinách z
roku 1728 na staré zemské
sněmovně v Brně. Zlatý
praporec bohyně Athény na
nástropní fresce z roku 1735
tamtéž odkazuje na moravskou
barvu získanou udatnosti.

Červená barva symbolizuje oheň
vlasteneckého zápalu.
Byly jimi značeny sloupky i zemský majetek.

Dne 14. srpna 1848 se usnesl moravský zemský sněm, aby se i do budoucna za pravé zemské barvy označovaly barvy zlatá (žlutá) a červená.

Orel, respektive dravý pták, hrál u starých Moravanů velmi významnou náboženskorituální roli. Nejprve personifikoval vládu nebe a sluneční božstvo, později křesťanského
Boha. Nákončí velkomoravských opasků nesou vyobrazeni obřadu vypouštění dravce
„přinášejícího království" nebo orlice bránící kříž. Podle legend měli šachovanou orlici
na svém erbu i praporu již mýtičtí zakladatelé a králové Moravy — Marcomanus,
Moravus i Marobud.

Modrá barva štítu znázorňuje
oblohu. Nutno uvést, že modrá
nebyla nikdy součásti oficiálních
zemských barev. Zemská vláda
na tuto skutečnost během 19.
stol. několikrát poukazovala.
Vlajka celosvětově reprezentuje moravskou identitu.

Hlavním motivem moravské vlajky je žlutočerveně šachovaná orlice na modrém štítu,
kterou ve svém znaku mohou Moravané
užívat již od roku 1462, a to na základě
erbovního privilegia císaře Bedřicha III. Štít
s orlicí je vložen do středu vodorovné
bikolóry, jež se skládá ze žlutého a červeného
pruhu stejné šířky. Tyto heraldické barvy,
odvozené z tinktur orlice, sloužily k
reprezentaci zemských stavů již v období
renesance a baroka.

Žluto-červený prapor vyvěšoval moravský
zemský sněm při svých zasedáních a jiných
slavnostních ceremoniích. Na jaře revolučního
roku 1848 sehrál významnou politickou roli
při obhajobě zemské autonomie a národního
smíru. Verzi praporu se znakem uprostřed
zmiňuje spisovatel Josef František Karas ve
svém románu „Tonoucí hvězda mořská“
z roku 1925, ve kterém líčí události roku 1848
na malém moravském městě.

ZEMSKÝ ZNAK MORAVY

ZEMSKÁ PEČEŤ MORAVY
V modrém štítu je zlatě
a červeně šachovaná,
napravo hledící
rozkřídlená orlice,
se zlatou korunkou
na hlavě, se zlatým
zobcem, zlatými
pařáty a s červeným
jazykem. Strážcem
štítu je postava
anděla.

Iluminace na erbovní listině ze 7. prosince 1462.
Moravský zemský archiv v Brně.

První písemná zmínka
o moravské zemské
pečeti pochází
z 18. června 1477.
Sněmovní pečetě
ze 16. až 19. století
nesou vyobrazení
anděla držícího zemský
znak. Přivěšeny jsou
na zlaté a červené šňůře.
Pečeť moravských stavů na listině z 18. století.
Moravský zemský archiv v Brně.

Dějiny „zlaté a červené“ v datech
1357 — „Jen ti, kteří mají udělena
znamení a znaky, je také výlučně
užívají. [...] Každý může přijmout
znak a znamení, nosit je a vymalovat
je na svých věcech. [...] Je cennější
mít znak udělený panovníkem,
poněvadž je přednější před ostatními
a jinými nemůže být zakázáno jeho
užívání. [...] Je svatokrádeži přít se o
moc panovníka. [...] Jaký (výhodný)
důsledek má, jestliže je znak udělen
panovníkem? Má to mnohou výhodu.
Jestliže dva mají totéž znamení, aniž
je jasno, kdo je měl dříve a kdo
později, má přednost ten, kterému je
udělil panovník. Kdyby ve vojsku
nebo na jiném místě nastala otázka,
kdo má mít přednost, má ji mít znak
toho, jemuž byl udělen panovníkem.
[...] Jestliže se na korouhve malují
znaková zvířata, mají hledět k ratišti.
[...] Strana přední a horní je
vznešenější strany zadní a dolní.
Vznešenější barva se má pokládat k
ratišti. [...] Vznešenější barva má být
nahoře a na té straně, jež hledí
k nebi nebo dopředu, to znamená na
té straně, jež směřuje k ratišti. [...]
Zlatá barva je vznešenější nad ostatní
a znázorňuje se jí slunce. Nic není
vznešenější než slunce. [..,] Červená
či purpurová barva představuje oheň
a je vznešená. [...] Modrá barva je
třetí a představuje vzduch.“ [Badolus de
Saxoferrato]

1462, 7. prosince — „Proto s ohledem
na řečenou úslužnost [...] pánů a
urozených
řečeného
markrabství
moravského prosbami, které nám
přednesli, poskytujeme tuto zvláštní
milost, totiž aby šachované orlice
barva bílá na žlutou čili zlatou se
změnila, [...] tak aby to markrabství
moravské od ted' napříště provždy
nosilo a mělo šachovanou orlici barev
červené a žluté neboli zlaté [...].
Takto
uspořádaný
erb
řečené
markrabství moravské, jak dříve
užívalo a jím se pyšnilo, ve všech
konáních vůbec podobně má užívat a
těšit se z něj v budoucích časech
navždy. Žádnému vůbec člověku tedy
nebudiž dovoleno tuto listinu našeho
svolení, přeměny a vůle porušit nebo
jí jakkoli pošetilou opovážlivostí
vzdorovat.“ [císař Bedřich III]
1477, 18. června — Zemská pečeť
Moravy.
1479, 25. července — Matyáš I. Korvín
před přijetím za markraběte potvrzuje
stavům jejich privilegia. Akt se
opakuje vždy s nástupem nového
panovníka.
1501 — Moravská zlatočerveně
šachovaná orlice, vyobrazená na
klenbě chrámu sv. Barbory v Kutné
Hoře (Čechy).
1503 — Moravská zlatočerveně
šachovaná orlice, vyobrazená na
městské věži ve Vöcklabrucku (Horní
Rakousy).
1523 — Městské
zlato-červeně
šachované orlice (podle zemského
znaku), vyobrazené v právní knize
města Znojma.

1530 — Městská
zlato-červeně
šachovaná orlice (podle zemského
znaku), vyobrazená na knize počtů
města Olomouce.
1608 — Zhotoven typář moravské
zemské pečetě podle vyobrazení
zemského znaku z roku 1462.
1612 — Doložen
barvy".

pojem

„zemské

1628, 26. června — Císař Ferdinand II.
potvrzuje na žádost moravských
stavů mj. i erbovní list císaře Bedřicha III. z roku 1462.
1634 — Moravská zlatočerveně
šachovaná orlice, vyobrazená na
berní knize města Brna.
1640, 22. září — Císař Ferdinand III.
potvrzuje na žádost moravských stavů mj.
i erbovní list císaře Bedřicha III.
z roku 1462.
1689, 3. ledna — Císař Leopold I.
potvrzuje na žádost moravských
stavů mj. i erbovní list císaře Bedřicha
III. z roku 1462.
1699 — „Jistý anonym tvrdí, že má
být moravský znak zlatě a stříbrně
[sic] šachovaný,
dovolávaje
se
privilegií.“ [Carl F. von Schertz]
1720, 17. října — Moravané potvrzují
tzv. pragmatickou sankci. Dokument
je stvrzen stavovskou pečetí, jejíž
typář byl zhotoven podle vyobrazení
zemského znaku z roku 1462. Pečeť
je přivěšena na zlato-červeném
závěsu.
1723 — Císař Karel Vl. při korunovačním
ceremoniálu
výslovně
potvrdil všechna privilegia a svobody,
které udělil císař Ferdinand II.
1728
—
Žluto-červené
stuhy,
vyobrazené na slunečních hodinách
zemského domu.
1735 — Novou sněmovní síň na
Dominikánském náměstí v Brně krášlí
červené potahy a koberce se zlatými
lemy. Červené závěsy mají žluté
šňůry. Na římse nad trůnem markraběte je osazena zlato-červeně
šachovaná
orlice.
Zemské
služebnictvo nosí červenou livrej se
zlatou obrubou a s pozlacenými
knoflíky.
1781 — „Sem také jako zlatý hřeb
práv urozených Moravy patří listina
císaře Bedřicha, jejíž mocí slavné
markrabství moravské obdrželo za
znak baronů a jiných svých urozených
za zásluhy tomuto císaři, které
s pohotovou vůlí prokázali v čase
vzpoury
vídeňských
a
jiných
urozených vévodství rakouského, že v
jejich erbu se šachované orlice bílá
barva, která se předtím malovala
střídavě s červenou, mohla změnit na
žlutou čili zlatou. Protože náhoda
dosud většině našich vlastenců její
znalost tajila, celou a v úplnosti ji
připojujeme, jak ji bylo možné dříve
ze samotného originálu opsat.“ [A.
Habrich]

1807 — Císař František I. se rozhodl
moravské stavy odměnit tím, že jim
povolí nosit slavnostní uniformu podle
barev zemského znaku. V návrhu
moravsko-slezského gubernia byla
livrej popsána jako červená se zlatým
krumplováním a se zlato-červeně
šachovanou orlicí na epoletách. Císař
ve svém reskriptu z 23. prosince 1807
uniformu povolil, ovšem orlici na
epoletách (omylem?) uvedl jako bíločervenou, což vyvolalo zmatky.
1818
—
Zemské
barvy
jsou
připevňovány na některých stavovských budovách v Brně.
1839, 9. ledna — „[Stavovská strana]
nalezla, že ve velkém státním znaku
je v modrém poli stříbrně a červeně
šachovaný korunovaný orel popsán
jako znak Moravy. Protože tento
popis neodpovídá fakticky užívanému
znaku v moravské provincii, kterým je
zlato-červeně šachovaná orlice na
modrém poli, [..,] záleží pánům
stavům na tom, aby v roce 1462
císařským povolením získaný zemský
znak byl zachován a uchráněn. [Zemský
výbor],

1848, 13. dubna — „Červená a zlatá,
sbratření Moravané, nechť je vaší
vlajkou!
Červená
vlasteneckého
plamene nadšení, zlatá nezlomné
věrnosti císaři, sbratřenému Rakousku, to jsou harmonické barvy, to
jsou do dáli zářící barvy; to jsou
barvy, které v politickém zvratu a
sjednocení nevystavují pošmournou
šeď, nýbrž živě jasnou žlutočervenou,
rovnou slunci svobody, jež musí
podpořit náš růst, musí nechat
dozrávat náš rozvoj a učiní jej zralým,
plody naší jednoty.“ [Otto G. baron Hingenau]
1848, 14. dubna — „Od dávna má
[Morava] své vlastní stavy a zemská
práva, od r. 1535 svůj vlastní zemský
řád, vždy mívala svůj vlastní od
českého rozdílný znak, který r. 1462
nabyl nynější podoby.“ [zemský výbor]
1848, 15. dubna — V aule vídeňské
univerzity jsou přijati studenti a
profesoři z brněnského filozofického
ústavu. Zanechali zde vlajku v moravských barvách.
1848, 14. srpna — Poslanec za
Boskovice Josef Cibulka: „Protože
zvláštnost země to žádá, navrhuji,
aby se zde i zemské barvy vyznačily.
Ačkoliv zemské barvy zlatá a červená
pochází z nadání císaře Bedřicha ze 7.
prosince 1462, přesto jsou z jedné
strany odpírány, z druhé přijímány. A
protože se s těmito barvami pojí
krásná památka, tj. byly uděleny zemi
za udatnost, navrhuji, aby se zde
vyznačily. Zmínka o tomto přídavku
se mi zdá potřebná, protože brněnská
národní garda přijala tyto barvy,
jakožto barvy zemské, do své
kokardy. Navrhuji tedy tento dodatek:
Barvy země jsou zlatá a červená.“
Poslanec
za
Strážnici
Tomáš
Čambala: „Podporuji tento návrh, aby
se
do
budoucna
při
všech
vyobrazeních, erbech a ve všech
zemských záležitostech, pravé zem-

ské barvy užívaly.“ Poslanec za
Jimramov
Jan
Chlumský:
„Podotýkám, že pravé a prvotní
zemské barvy byly červená a bílá,
a že pozdější červená a zlatá byly
uděleny stavům a ne zemi.“
Předsedající Karel Vojkovský rytíř
z Vojkova: „Podle nadací listiny císaře
Bedřicha byly barvy červená a zlatá
uděleny zemi.“ Rezoluce: „Země
Moravská podrží svůj dosavadní erb
co erb země, totiž: v modrém poli zlatem a červenou barvou šachovaného,
napravo hledícího, korunovaného
orla. Zemské barvy jsou zlatá a
červená.“ [zemský sněm]
1878 — Novou zemskou sněmovnu na
Joštově ulici v Brně zdobí v síni i na
průčelí
moravská
zlato-červeně
šachovaná orlice, vyvedená v heraldickém šrafování. Zakládací listina
budovy, ukrytá v kovové schráně za
závěrečným kamenem, je převázána
žluto-červenou
stuhou.
Záhlaví
dokumentu krášlí emblém zlatočerveně šachované orlice. Skleněnou
dózu na mince, tamtéž, chrání
pečetní otisk podle vyobrazení
zemského znaku z roku 1462 a žlutočervené hedvábné nitě. [schrána nalezena y
roce 2014 při rekonstrukci budovy]

1880, 10. srpna — Moravské
místodržitelství rozesílá starostům
moravských měst zprávu, ve které jim
sděluje, že v rozličných v zemi
vydávaných kalendářích se jako
moravské zemské barvy uvádí „zlatá,
červená a modrá", což je chybné.
Správně má být jen „zlatá a červená".
1895, 4. května — Přípravný výbor
Národopisné výstavy českoslovanské
v Praze žádá Moravský zemský výbor
v Brně, zdali může v expozicích, kde
bude prezentována také Morava,
vyvěsit prapory v moravských zemských barvách, kterými jsou, dle
jejich mínění, „modrá, bílá a červená". Dne 10. května moravský
zemský
hejtman
odpovídá,
že
moravské
zemské
zastupitelstvo
pokládá za oficiální zemské barvy,
včetně praporů, barvy „zlatou a červenou".
1906 — „Moravská orlice má být
šachovaná zlatě a červeně, a ne
stříbrně a červeně. To proto,
poněvadž dvorním dekretem z 22.
června 1836 byla sice moravská orlice
líčena jako šachovaná stříbrně
a červeně, ale podle referátu 261/A
z roku 1880 nic nepřekáží tomu, aby
se za moravský zemský znak
pokládala červeně a zlatě šachovaná
orlice v modrém poli.“ [Carl Schornböck]
1915 — Tinktury moravské orlice ve
státním (panovnickém) znaku jsou
konečně shodné s tinkturami moravské orlice v zemském (stavovském)
znaku. Moravský markrabě se po 453
letech oficiálně přizpůsobil zlatočervenému šachování orlice. Doposud
ve svém erbu užíval bílo-červeně
šachovanou ulici s klenotem, přilbou
a přikrývadly tak, jak to znázorňovaly
rozličné středověké i novověké
erbovníky.

Významné moravské dny a svátky
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní či městskou.
7. BŘEZEN – DAVID ZEISBERGER
Připomínáme si narození moravského misionáře a překladatele Davida Zeisbergera - „Apoštola indiánů“ (* 7.
března 1721; † 17. listopadu 1808), duchovního církve Moravských bratří či Moravské církve, tj. obnovené Jednoty
bratrské v severní Americe. Jeho křesťanské misie vedené nenásilnou formou byly natolik úspěšné, že se několik
indiánských kmenů, zejména Mohykánů a Delavarů, přejmenovalo po křtu na Moravany či Moravské indiány.
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní či městskou.
28. BŘEZEN – JAN AMOS KOMENSKÝ „MORAVUS“
Připomínáme si narození moravského filosofa a pedagoga Jana Amose Komenského - „Učitele národů" (* 28.
března 1592; † 15. listopadu 1670), posledního biskupa církve Jednoty bratrské. Jako exulant cestoval po Evropě,
kde si získával věhlas. Komenský vyzýval k harmonii, humanismu, nápravě a toleranci. Vytvořil celou řadu děl z
mnoha oborů, například slavnou mapu Moravy. Jeho poznatky vedly k modernizaci školství.
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní či městskou.
14. DUBEN – DEN MORAVSKÉ AUTONOMIE
Připomínáme si usnesení Moravského zemského sněmu ze 14. dubna 1848, v němž moravští poslanci odmítli
politické požadavky představitelů pražské inteligence k administrativnímu sloučení Moravy a Čech do jednoho
útvaru, ke splynutí obou zemských sněmů do jediného sněmu v Praze a k centralizaci všech moravských zemských
úřadů (politických, právních a finančních) do Prahy. Byl také znovu potvrzen zákon o moravském jazyku.
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou státní a evropskou.
5. ČERVENEC – CYRIL A METODĚJ | Den moravské vlajky
Slavíme svátek byzantských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje – „Apoštolů Slovanů". Svatý Cyril (Konstantin)
byl filosof, diplomat a mnich (* 826; 14. února 869). Jeho bratr, svatý Metoděj (Michael), byl úředník, mnich a
později moravsko-panonský arcibiskup (* 813; † 6. dubna 885). V roce 863 uskutečnili misii na Moravu, kam
přinesli křesťanství, vzdělanost a zákonodárství. Oba světci jsou hlavními patrony Moravy a spolupatrony Evropy.
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní či městskou.
15. SRPEN – PALÁDIUM ZEMĚ MORAVSKÉ
Připomínáme si Paládium země moravské - divotvůrný obraz „černé“ Madony Svatotomské (dnes umístěný v
bazilice minor na Starém Brně). Obraz pochází z 13. století a obsahuje relikviář uchovávající roušku s Kristovou krví.
Ikoně bylo po staletí přičítáno množství zázraků, například záchrana Brna před Švédy roku 1645. V roce 1736 byl
obraz slavnostně korunován. Paládium je mj. vyobrazeno i na moravských bojových zástavách z roku 1744.
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní či městskou.
15. ZÁŘÍ – KAREL STARŠÍ ZE ŽEROTÍNA
Připomínáme si narození moravského politika a diplomata Karla staršího ze Žerotína (* 15. září 1564; † 9. října
1636), hejtmana moravského a člena církve Jednoty bratrské. Žerotín byl velice vzdělaný a zásadový člověk, mj.
dbal na ochranu moravských zemských práv a svobod. Jeho kvality byly uznávány jak příznivci, tak odpůrci. Za jeho
působení se Morava stala svrchovaným a samostatným subjektem mezinárodního práva.
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní či městskou.
1. ŘÍJEN – JOŠT MORAVSKÝ
Připomínáme si zvolení Jošta Lucemburského (* 1351; † 18. ledna 1411), markraběte moravského a markraběte
braniborského, římským králem. Volba se uskutečnila 1. října 1410 ve Frankfurtu nad Mohanem. Jošt byl velice
obratný a ctižádostivý panovník evropského formátu. Za jeho vlády se Morava (se sídelním městem Brnem) stala
centrem Svaté říše římské. Jeho náhlou smrtí vymřeli moravští Lucemburkové po meči.
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní či městskou.
21. ŘÍJEN – KAREL RAKOUSKÝ
Připomínáme si památku blahoslaveného Karla Habsbursko-Lotrinského (* 17. srpna 1887; † 1. dubna 1922),
posledního císaře rakouského a markraběte moravského. Mezi lety 1916 až 1918 řídil osudy mocnářství v době
zuřící první světové války. Byl mužem velké morální integrity a pevné víry, jenž vždy hledal jen to nejlepší pro své
národy. Držel se ideálů spravedlnosti a míru. BI. Karel je přímluvcem Moravanů i národů sjednocující se Evropy.
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou státní a evropskou.
28. ŘÍJEN – ROSTISLAV MORAVSKÝ| Den moravské státnosti
Slavíme svátek svatého Rostislava († po 870), krále moravského a vyznavače. Mezi lety 862 až 863 požádal
byzantského císaře Michaela III. o vyslání učitelů křesťanské víry, kteří by hlásali slovo Boží slovanským jazykem.
Císař žádosti vyhověl a poslal své nejlepší muže – Cyrila a Metoděje. Rostislav tak moravsko-byzantskou aliancí
upevnil moravskou státnost. Sv. Rostislav je spolupatronem Moravy a ochráncem moravského národa
V tento den je vhodné vyvěsit moravskou vlajku společně s vlajkou obecní či městskou.
7. PROSINEC – ERBOVNÍ PRIVILEGIUM PRO MORAVU
Připomínáme si Erbovní privilegium pro Moravu ze 7. prosince 1462, vydané římským císařem Bedřichem III. Císař
v této mimořádně cenné listině Moravanům dovolil, aby ve svém znaku místo orlice se šachy červenými a bílými,
užívali orlici se šachy červenými a žlutými neboli zlatými. Obyvatelé Moravy tak po právu užívají heraldicky
vznešenější zlato-červeně šachovanou orlici a z ní odvozené barvy zlatou a červenou.
Moravskou vlajku lze vyvěsit také při hodech, slavnostech či jiných místních událostech.
Od 1. neděle adventní do svátku Tří králů se zavěšuje také moravská hvězda – www.moravskahvezda.eu

Reakce představitelů samospráv
JIHOČESKÝ KRAJ
HŘÍŠICE (okres Jindřichův Hradec) — Jiří Doležal, starosta: „Budeme vyvěšovat moravskou vlajku, jsme na Moravě. I při volbě obecního praporu zvítězila verze
v moravských zemských barvách.“ • JILEM (okres Jindřichův Hradec) — Jaroslav Šlesinger, starosta: „Tu myšlenku podpoříme a moravskou vlajku vyvěsíme.“
PARDUBICKÝ KRAJ
GRUNA (okres Svitavy) — Alois Křivánek, starosta: „Jsme stále Moraváci, cítíme se Moraváci srdcem, vlajku vyvěšujeme pravidelně.“ • JEVÍČKO (okres Svitavy)
— Pavel Sedlák, tajemník: „Rada města Jevíčko projednala možnost vyvěšení vlajky Moravy na radnici města, a jelikož jsme si ji zakoupili a podporujeme tuto akci,
bude opětovně v uvedený termín vyvěšena.“ • MLADĚJOV NA MORAVĚ (okres Svitavy) — Drahomíra Lišková, starostka: „Už ji máme přichystanou, je to taková
připomínka toho, že jsme Moraváci.“
KRAJ VYSOČINA
ČÁSLAVICE (okres Třebíč) — Vladimír Bartes, starosta: „Už si přesně nevzpomínám, jak se k nám tato informace dostala, možná jsme ji poprvé viděli na internetu,
každopádně jsme to hned podpořili. Vlajku od té doby vyvěšujeme každý rok.“ • KNĚŽEVES (okres Žd'ár nad Sázavou) — Pavel Petr, starosta: „Obec Kněževes se
na svém zasedání 25. května dohodla na vyvěšení moravské vlajky a připojení k iniciativě vašeho spolku. Dohodli jsme se na radě, že jsme Moraváci, a že budeme
vyvěšovat moravskou vlajku, dokonce už ji máme.“ • MARKVARTICE (okres Třebíč) — Vlastimil Klusák, starosta: „Hlásíme sek Moravě. Podle mě to není nic
špatného, Morava byla a stále je.“ • OSOVÉ (okres Žďár nad Sázavou) — Luboš Sedláček, starosta: „Určitě, určitě, jsme hrdí moravští patrioti • OTÍN (okres
Jihlava) — Jan Vilímek, starosta: „Ano, většina našich obyvatel se cítí Moravany" • PUCOV (okres Třebíč) — Josef Svoboda, starosta: „Obec Pucov měla
samozřejmě vyvěšenou moravskou vlajku, činili jsme tak už i dříve, i když to nebylo organizované. Jenom pro informaci, obec Pucov vyvěšuje moravskou vlajku na
všechny státní svátky a významné dny obce. Jedinou výjimku tvoří volby, kdy nám to bylo nedoporučeno krajským úřadem.“ • VOJNŮV MĚSTEC (okres Žďár nad
Sázavou, Čechy) — Karel Malivánek, starosta: „Rada městyse Vojnův Městec rozhodla, že se městys Vojnův Městec připojí 5. července k vyvěšení moravské vlajky
na radnici ve Vojnově Městci. Zároveň vám potvrzuji, že takto budeme činit po celý zbytek tohoto volebního období.“
OLOMOUCKÝ KRAJ
BLUDOV (okres Šumperk) — Pavel Ston, starosta: „At' žije naše Morava! Dokud budu starostou, moravská vlajka bude v Bludově vlát.“ • DŘEVNOVICE (okres
Prostějov) — Bohumila Charvátová, starostka: „Je důležité vychovávat děti k vlastenectví. Určitě budeme í v budoucnu spolupracovat" • DRŽOVICE (okres
Prostějov) — Blanka Kolečkářová, starostka: „Já vám přeji, at' se vám daň. To co děláte je velmi záslužné. Počítejte s námi i do budoucna," • HANUŠOVICE
(okres Šumperk) — Ivana Vokurková, starostka: „Já su hrdá Moravanka, moravskou vlajku vyvěsím velice ráda. Pošlete plakát na vaše akce.“ • HRADČANY
(okres Přerov) — Blažena Mikuliková, starostka: „Nejen my na úřadě, ale většinová společnost ze širokého okolí vaši moravskou iniciativu podporuje. Jsme
Moravané.“ • HUSTOPEČE NAD BEČVOU (okres Přerov) — Júlia Vozáková, starostka: „Je důležité připomínat moravská výročí, aby se v naší společností vžila.“
• KLENOVICE NA HANÉ (okres Prostějov) — Stanislav Cetkovský, starosta: „Uvědomujeme si, že tato iniciativa je potřeba. Můžete s námi počítat," •
KOMÁROV (okras Olomouc)— Danuše Lhotáková, starostka: „Pereme se zato, že jsme Moraváci" • KŘELOV-BŘUCHOTÍN (okres Olomouc) — Jiří Spurný,
starosta: „Ve vyvěšování moravské vlajky pokračujeme! Když budete něco potřebovat, dejte vědět.“ • LIPOVÁ (okres Prostějov) — František Šusti, starosta: „My
jsme u nás upravili všechno tak abychom mohli pravidelně vyvěšovat, nemáme s tím žádný problém. Kdyby lidé navštěvovali Německo nebo Rakousko, viděli by, že je to
normální a přirozené.“ • LIPOVÁ (okres Přerov) — Zdeněk Zámečník, starosta: „My nejsme žádní nacionalisti, ale jsme Moravané, a jsme na to také hrdí. Vlajku
vyvěšujeme, a když jsou cyrilometodějské slavnosti, tak máme i průvod s moravskou vlajkou.“ • OSEK NAD BEČVOU (okres Přerov) — Martin Engl, starosta:
„Vlajku vyvěšujeme už delší dobu. Beru to jako gesto, Morava má svou historii a k území, kde žijeme, mám větší vztah než například k Čechám.“ • PŘEROV (okres
Přerov) — Petr Měřínský, náměstek primátora: „Věříme, že každý člověk, který zná dějiny své země a své kořeny, ví, kam patří. Na co být hrdý a čeho si vážit. Je
důležité, aby lidé neztratili hrdost na svou zemi, ctili její historii i tradiční hodnoty. Vždyť na hodnotách křesťanství stojí celá naše kultura.“ • ROVENSKO (okres
Šumperk) — Josef Šincl, starosta: „Jsme nejsevernější výspa Moravy, máme vlajku vyvěšenou většinu roku.“ • STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM (okres
Šumperk) — Jiří Kamp, starosta: „Ve vyvěšování pokračujeme každý svátek. Jsme na vaší straně, rozhodně budeme v práci pro Moravu pokračovat" •
VRANOVICE-KELČICE (okres Prostějov) — Irena Blažková, starostka: „U nás vlaje moravská vlajka jak ve Vranovicích, tak i v Kelčicích. Naše moravská vlajka je
opravdu krásná, žlutá a červená jsou naše oblíbené barvy.“
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
BRAVANTICE (okres Nový Jičín) — Ivo Kočiš, starosta: „Moravskou vlajku jsme koupili, abychom ji vyvěšovali. Dávejte nás na seznam automaticky každý rok.' •
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ (okres Frýdek-Místek) — Iva Lichnová, vedoucí: „Rada města Frýdlant nad Ostravicí schválila každoroční vyvěšování moravské
vlajky na budově městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne 5. července k výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.“ •
HEŘMANICE U ODER (okres Nový Jičín) — Vendula Jarošová, starostka: ,Ano, schválili jsme si to jako tradici, vlajku budeme vyvěšovat.“ • JISTEBNÍK (okres
Nový Jičín) — Josef Voral, starosta: „Jsem patriot, vyvěšujeme a budeme vyvěšovat!" • KRÁSNÁ (okres Frýdek-Místek, Slezsko) — Pavla Bohačíková,
starostka: „Této iniciativy se rádi zúčastníme, moravskou vlajku budeme vyvěšovat.“ • VYSOKÁ (okres Bruntál) — Marcela Hrancová, starostka:„ To nejlepší je
tady u nás na Moravě a ve Slezsku, nemusíme to hledat na druhém konci světa. Proto podporujeme tuto moravskou iniciativu.“
ZLÍNSKÝ KRAJ
FRANCOVA LHOTA (okres Vsetín) — Karel Matůš, starosta „Rada obce Francova Lhota schválila připojení se k iniciativě Za vyvěšování moravské vlajky Tato
bude vyvěšována vždy 5. července a ostatní významné dny Moravy a naší obce.' • HLUK (okres Uherské Hradiště) — Martin Křižan, starosta: „Sdělujeme vám, že
rada města schválila vyvěšení moravské zemské vlajky ve státní svátek dne 5. července 2016, 2017, 2018 na budově městského úřadu.“ • LIPOVÁ (okres Zlín) —
Miroslav Pala, starosta: „Ano, vlajka nám tu visí pořád a bude stále, dokad' tady budu.“ • PAŠOVICE (okres Uherské Hradiště) — Vlastimil Řezníček, starosta:
„V tomto vás rozhodně podpoříme.“ • POHOŘELICE (okres Zlín) — Jaroslav Němeček, starosta: „Neptejte se každý rok! Vyvěšujeme, jsme Moraváci tělem i duší.“
• SALAŠ (okres Uherské Hradiště) — Jitka Točková, starostka: „Vlajku Moravy budeme od tohoto roku v naší obci vyvěšovat a rádi.“ • VELET1NY (okres
Uherské Hradiště) — Tomáš Trtek, starosta: „Moravskou vlajku máme skutečně vyvěšenou trvale.“ • ZUBŘÍ (okres Vsetín) — Lubomír Vaculín, starosta: „My
sa za tu našu Moravu nestydíme, moravskú vlajku vyvěsíme!"
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
BOŽICE (okres Znojmo) — Jiří Čada, místostarosta: „Obec Božice bude pravidelně každý rok 5. července při příležitosti státního svátku vyvěšovat moravskou
vlajku.“ • BRNO-JIHOMORAVSKÉ HEJTMANSTVÍ (okres Brno-město) — Věra Vojáčková, ředitelka: ,,Jihomoravský kraj se k této iniciativě Moravské národní
obce, stejně jako v předchozích letech, připojí. U příležitosti svátku -sv. Cyrila a Metoděje tak na brněnském sídle Jihomoravského kraje vedle státní vlajky ČR a praporu
Jihomoravského kraje zavlaje také vlajka v moravských zemských barvách — žluté a červené doplněná moravským zemským erbem. Nepůjde přitom o žádný projev
moravského nacionalismu, ale o vyjádření úcty k bohaté historii Moravy, která je kolébkou naší státnosti a přinesla střední Evropě a České republice také kořeny
křesťanství.“ • BRNO-TUŘANY (okres Brno-město) — Eva Rosenbergová, referentka: „Rada MČ dne 16. 5. 2016 souhlasila s vyvěšením moravské vlajky dne 5.
července při příležitosti státního svátku pro rok 2016. Vlajka bude žluto-červená, žluto-červeně šachovaná orlice na modrém štítu.“ • TROUBSKO (okres Brno-venkov)
— Irena Kynclová, starostka: „Obec Troubsko pořídila moravskou vlajku a letos jí poprvé vyvěsíme. S hrdostí se připojíme k dalším obcím a městům, abychom tak uctili
tradice a historii Moravy.“

