Moravská národní obec, o. s.
pořádá

MORAVSKÝ DEN V OLOMOUCI

Den konání: sobota 31. května 2014
Čas zahájení: 9:50 hodin
Místo zahájení: Václavské náměstí u metropolitní katedrály sv. Václava

Akce je plánovaná jako důstojná připomínka více než tisíciletých tradic
Moravy, její bohaté historie a nezaměnitelné kultury Moravanů.

Svolavatel: Stanislav Blažek, tel.: 736 252 687, e-mail: blazek@zamoravu.eu
Zástupce svolavatele: Martin Višňa, tel.: 737 546 294, e-mail: martin.visna@upol.cz
Moderátor akce: Ing. Michal Szymeczek, tel.: 776 126 433 e-mail: szymeczek@zamoravu.eu

Časový harmonogram slavnosti:
Václavské náměstí
9:50 - 10:00
Ranní přivítání moravskou lidovou písní
10:00 - 10:05
Slavnostní zahájení slavnosti – Stanislav Blažek, předseda OS Haná
10:05 - 10:10
Moderátor představí účastníkům plánovaný program a vyzve účastníky
slavnosti ke vstupu do katedrály. Lidé zaujmou svá místa
v chrámových lavicích.
Dóm sv. Václava
10:10 - 10:20

10:20 - 10:35

Moderátor ohlásí krátkou rozpravu o významu olomouckých biskupů,
arcibiskupů při utváření moravské zemské identity. Vyzvednutí
významných osobností, které se zapsaly nejen do kronik Olomouce
coby moravské metropole, jejího biskupství, ale především do dějin
celé moravské země – Bruno ze Schauenburku (1245-1281) – rozpravu
vede Bc. Jaroslav Svozil, člen Historické sekce MNO
Moderátor ohlásí pietní akt, uctění památky moravských biskupů,
arcibiskupů a moravských metropolitů. Položení květin v žlutočervených moravských barvách na oltář v kapli pod věží, v místě
posledního odpočinku moravských biskupů a arcibiskupů.
Všem účastníkům slavnosti budou rozdány noty s textem písně Bože,
cos ráčil. Tato píseň zazní v hudebním doprovodu chrámových varhan
(paní Mgr. Marie Maňáková) během tohoto pietního aktu. Všichni
účastníci slavnosti budou moderátorem vyzváni ke zpěvu této písně.
Pietní akt
Nejprve se dvojstup (trojstup?) pomalým důstojným krokem vydá do
presbyteria kostela (za mříže) a poté do kaple vstoupí čelo průvodu,
tedy
vlajkonoši,
předseda
MNO
Ing.
Jaroslav
Krábek
a místopředsedkyně MNO paní Lenka Holaňová v doprovodu
Moravských rytířů. Vlajkonoši zaujmou místo po obou stranách oltáře
nebo případně u vstupu do kaple. Předseda a místopředsedkyně MNO
položí na oltář kytku, společně se ukloní a opustí kapli. Vlajkonoši
zůstávají a drží čestnou stráž v kapli. Poté se moravským duchovním
pastýřům mohou v průvodu (po skupinkách) jít poklonit další hosté
slavnosti.

Václavské náměstí
10:35 – 10:45
Před katedrálou zazní ukázka moravské kultury. Řazení průvodu na
výzvu moderátora a za víření bubnů (za bubenickou sekci odpovídá
člen MS Olomoucko Michal Ledvina). V čele vlajkonoši (2x žlutočervená moravská vlajka a uprostřed modrá markraběcí standarta), dále
bubenická sekce, transparent „Za Moravu“, folklorní soubory, Moravští
rytíři, další vlajkonoši.
V 10:45 vychází průvod městem v trase: Václavské nám. – Biskupské
nám. – nám. Republiky – Univerzitní ul. – Žerotínovo nám. – Dolní
nám. – Horní nám. Viz mapa dále.
Na Žerotínově nám. v cca 11:10 historické zastavení před chrámem sv.
Michala a dominikánským klášterem, kde se scházel Moravský zemský
sněm, promluví Bc. Jaroslav Svozil.

Horní náměstí
12:00 – 12:10
12:10 – 12:20
12:20 – 12:40

12:40 – 12:50
12:50 – 13:00

13:00 – 13:10
13:10

Zakončení průvodu u orloje, poslechnutí jeho melodií, poté přesun ke
sloupu Nejsvětější Trojice.
Ukázka moravské kultury – folklorní soubor
Proslovy přítomných:
Představení Moravské národní obce – Aleš Zapletal, MNO Olomoucko
Představení iniciativ MNO – Lenka Holaňová, místopředsedkyně MNO
Zdravice hostů (Moravští rytíři, royalisté)
Historická scénka – Mgr. Jan Studeník
Proslovy přítomných:
Vzpomínka na Karla Kryla – PhDr. David Unger, předseda Společnosti
pro Moravu a Slezsko
Proslov předsedy MNO Ing. Jaroslava Krábka
Ukázka moravské kultury – folklorní soubor
Moderátor poděkuje za účast v průvodu a pozve na odpolední
vlastivědnou vycházku, odchod na oběd.

Místo srazu podle místa oběda
14:30
Vlastivědná vycházka po zajímavostech Olomouce, max. 2 hodiny,
provede Martin Višňa, MNO Olomoucko.
16:30
Předpokládaný konec vycházky, aby účastníci stihli vlaky domů: 17:07
směr Prostějov, Vyškov, Brno, také Bruntál, Krnov atp., 17:08 směr
Přerov, Hulín, Otrokovice, St. Město, Hodonín, Břeclav, Brno, 17:19
směr Zábřeh, 17:31 os směr Šumperk, 17:43 EC směr Hranice, Valmez,
Vsetín.

Organizační pokyny:
Na pokojný průběh akce bude dohlížet pořadatelská služba. Tito lidé budou zřetelně
označeni visačkami s názvem akce a označením „Pořadatel“.
Nevhodné vulgární, rasistické projevy nebo nestřídmé požívání alkoholu či jiných omamných
látek jsou nepřípustné a dotyční lidé budou z účasti na Moravském dnu vyloučeni.
V průběhu celého setkání budou účastníkům i přihlížejícím rozdávány papírové moravské
vlaječky a písemné dokumenty vypracované Historickou sekcí MNO
Propagace akce bude zajištěna pomocí plakátů, letáků (grafický návrh plakátu vypracuje člen MS
Sever – pan David Vejchoda) a prostřednictvím médií a internetových stránek.
Pořadatelskou službu zajistí předsedové místních sdružení sdružených do OS Haná
prostřednictvím členské základny .
Oficiální fotograf slavnosti: člen MS Olomoucko – Martin Višňa
Kameraman slavnosti: místopředseda MNO - Ing. Karel Švec

Vzácní hosté:
Představitelé duchovního života Moravy
Starostky, starostové a představitelé samospráv z partnerských měst a obcí zapojených do
iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“

Vystoupí:
Moravští rytíři / dómská varhanice Mgr. Marie Maňáková / Folklorní soubor Krajina /
Folklorní soubor Cholinka / Royalisté – Moravské markrabství / Společnost pro Moravu
a Slezsko

