Moravské zemské hnutí

Tisková zpráva č. 2

Brno, 11. 4. 2019

Happening Za obnovu Moravského zemského sněmu
Kdy: Zelený čtvrtek 18. 4. 2019, od 16 do 17 hod.
Kde: Brno, Moravské náměstí, u sochy Jošta Moravského
Moravské zemské hnutí uspořádá na Zelený čtvrtek 18. 4. 2019 od 16 do 17 hodin na
brněnském Moravském náměstí (pod sochou moravského markraběte Jošta
Lucemburského) happening Za obnovu Moravského zemského sněmu. Akce je
připomínkou rozhodnutí Moravského zemského sněmu z dubna 1848, v němž odmítl
státoprávní spojení Moravy s Čechami s poukázáním na zachování moravské zemské
samosprávy.
„Skvělou zprávou je, že moravskou samosprávu přijede podpořit i delegace z různých
evropských zemí a regionů pod vedením Loreny Lopez de Lacalle z Baskicka,
prezidentky Evropské svobodné aliance, strany Evropského parlamentu (frakce
Greens-EFA)“, zdůrazňuje za organizátory Ondřej Hýsek.
Smyslem akce je rovněž upozornit na tristní stav regionální samosprávy v ČR a ostudné
postavení země Moravy uvnitř centralistického státu. Moravské zemské hnutí usiluje o
obnovu moravské zemské samosprávy v rámci ČR a EU po vzoru vyspělých
samospráv v Rakousku či v Německu a podle evropského pravidla subsidiarity – jedná
se o systémové řešení (na rozdíl např. od líbivého přesunování centrálních úřadů mimo
Prahu). Součástí tohoto úsilí je i plán obnovy Moravského zemského sněmu jako
nejvyššího zastupitelského orgánu naší regionální samosprávy.
Na happeningu vystoupí např. energetik a jednatel vinařství Vladan Ševčík, lídr
kandidátky MZH do Evropského parlamentu, nebo královopolský zastupitel a
spolumajitel brněnského gymnázia Ondřej Hýsek, předseda Moravského zemského
hnutí. Happeningu se zúčastní i zástupci členských stran Evropské svobodné aliance –
účast potvrdila např. Marta Bainka (zástupkyně Slezanů z Polska) nebo Csaba Fehér
(zástupce slovenských Maďarů), kteří také přislíbili krátké zdravice.
Součástí shromáždění je i kulturní program v podobě vystoupení mužáckého souboru
a hudecké muziky. Vzhledem k přepokládané účasti několika desítek vlajkonošů i
krojovaných Moravanek a Moravanů bude akce fotogenická.
Kontakty na organizátory:
Ing. Vladan Ševčík, lídr kandidátky MZH ve volbách do Evropského parlamentu
v.sevcik@moravskehnuti.cz, +420 725 614 244
Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D., předseda Moravského zemského hnutí
hysek@moravskehnuti.cz, +420 604 936 755
Odkazy na událost na facebooku a na weby události i MZH:
https://www.facebook.com/events/729345294126323/
www.moravskehnuti.cz
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Moravský zemský sněm byl od středověku až do roku 1918 parlamentním orgánem
Moravského markrabství a vrcholným představitelem moravské zemské samosprávy.
Sídlil nejdříve v budově dnešní Nové radnice v Brně. V roce 1874 si postavil novou
Moravskou zemskou sněmovnu na dnešní Joštově ulici, v níž nyní sídlí Ústavní soud
ČR.
Moravské zemské hnutí bylo zaregistrováno 9. dubna 2018. Navazuje na činnost Hnutí
za samosprávnou demokracii – Společnosti pro Moravu a Slezsko. Prosazuje program
obnovy moravské zemské samosprávy po vzoru vyspělých západoevropských
demokracií v rámci decentralizované České republiky a uvnitř Evropské unie při širokém
uplatňování principu subsidiarity. Usiluje o udržení a rozvoj občanské společnosti a
lidských práv v ČR. Hodnotové ukotvení MZH v rámci Evropské svobodné aliance
vyjadřují ideje demokracie, eurofederalismu v podobě Evropy regionů a zemské
samosprávy.
Evropská svobodná aliance (European Free Alliance, EFA) je od roku 1981 evropskou
politickou stranou, členskou stranou Evropského parlamentu, v němž (spolu se
Zelenými) tvoří frakci Greens-EFA. Tvoří ji 46 politických stran a hnutí. Podporuje různé
formy samosprávy a sebeurčení evropských regionů a jejich obyvatel. EFA zdůrazňuje
ochranu lidských práv, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost. MZH má plné členství v
EFA od 11. 3. 2019.
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