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Věc: Výzva Moravanů Moravské národní obci
My, níže podepsaní, se distancujeme od činnosti Moravské národní obce o.s. a vyzýváme její představitele k ukončení její klamavé
propagandy a šíření nepravd! Také nesouhlasíme s tím, aby se tato organizace, ani žádná jiná, samozvala zástupcem Moravanů!!
S úmyslem uspět ve své činnosti se opakovaně dopouštíte podvodného zneužívání jmen a výroků
odborníků historiků a archivářů. Toto Vaše konání vrhá nelibé světlo na nás ostatní na Moravě.
S cílem uspět ve vaší kontroverzní činnosti záměrně zamlčujete fakta z historie s úmyslem zakrýt snahu
o ideologickou a politickou separaci Moravy od Čech. Používáte symboly evokující potupu Moravy a
pohrdání principy, na kterých vznikla naše státnost.
Uvádíte falešná čísla o počtech obcí a měst, které vyvěšují Vaši kontroverzní
červeno-žlutou klubovou vlajku. Fakt, že ve svých seznamech nerozlišujete
mezi korektní (modrou) moravskou vlajkou a svojí klubovou, pokládáme za podvod i přesto, že se k tomu
přiznáte, pakliže jste přinuceni. Fakt, že na Vámi zveřejňovaném seznamu jsou obce a města, které nikdy
žádnou ¨moravskou¨ ani korektní, ani nekorektní vlajku nevyvěšovaly, pokládáme taktéž za podvod.
Přestaňte podvádět veřejnost! Zastavte šíření falešné žluto-červené vlajky po Moravě!!!
Jakákoliv činnost ve prospěch jakékoliv rodné země musí stát na pravdivých argumentech, nikoliv na lžích a podvodech.
Vyzýváme Vás, přestaňte zneužívat důvěry a lásky lidí k Moravě k dosažení svých politických cílů! Přestaňte dělat Moravě ostudu!!
Pavel M. Josífek, Za Moravu, o.s., jednatel

Dále podepsáni námi doposud oslovení:
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Michal Josífek, Bystřice n.P.
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Dagmar Novotná, Žďár n.S.
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Marek Hanus, Želetava
PhDr. Eva Horová, Brno
Alexandr Jakubec, Bystřice n.P.
Jindřich Dürmayer, Znojmo
Jan Laníček, Rozsochy
Václav Popelka, Zlín
PaedDr. Luboš Střítecký, Brno

Petr Schnur, M.A., Hannover
Jan Matouš, Svobodné Heřmanice
Vladimír Barkóci, Lanžhot
Martin Vojáček, Křtiny
Dagmar Popelková, Zlín
Martina Žílová Stejskalová, Rodkov
Martin Josífek, Bystřice n.P.
Pavla Štěrbová, Zlín
PhDr. Vladimíra Levá, Ph.D, Dačice
Ing. Miloš Vrážel, starosta MČ Brno-Bohunice

Vít Kostečka, Žďár n.S.

Dáno na vědomí zástupcům
Moravské národní obce o.s. dne 23. července 2013
jmenovitě:
ing. Krábek, předseda
pan Novotný, místopředseda
paní Holaňová, vedoucí vlajkové iniciativy
Neváhejte se i nadále připojovat k této naší Výzvě a dát tak najevo
těmto škůdcům Moravy, že se Vám jejich aktivity pranic nelíbí.
Více na www.moravska-vlajka.eu
Návod jak se připojit vizte níže.

Prosíme, připojte svůj podpis i Vy a podpořte nás i tím, že
budete tento dokument šířit dále mezi své přátele a kolegy!
Případné dotazy rádi zodpovíme emailem.

Další zájemci o uvedení svého podpisu pod touto výzvou pište, prosím, na email kontakt@zamoravu.cz Potvrďte písemně, že chcete
podpořit Výzvu Moravanů do MNO, a Vaše jméno bude do seznamu přidáno.
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