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Členové Moravského zemského hnutí (MZH) pod vedením lídra evropské 

kandidátky Vladana Ševčíka a předsedy MZH Ondřeje Hýska v Praze 

prezentovali požadavky na spravedlivou decentralizaci ČR a uplatnění 

evropského principu subsidiarity i v našem státě. 

„V přátelské diskuzi většina Pražanů pochopila, že se nám nejedná o rozbití státu ani o 

oživování nacionalistických běsů, nýbrž o decentralizaci ČR západoevropského střihu, 

která nás zbaví postkomunistického centralizačního dědictví“, uvedl Vladan Ševčík, 

energetik a vinař, který vede kandidátku Moravského zemského hnutí ve volbách do 

Evropského parlamentu. 

Před rozložením volebního stánku, který se nacházel naproti Prašné bráně, delegace 

krátce navštívila Hradčany, následovalo focení na Václavském náměstí. U Prašné 

brány pak hrála cimbálová muzika, která našla pozitivní odezvu u místních i u turistů, 

jimž byly na volebním stánku Moravského zemského hnutí, člena Evropské svobodné 

aliance (EFA, frakce Greens-EFA v Evropském parlamentu), rovněž poskytnuty 

informace o problematice Moravy uvnitř ČR i v evropském kontextu, a to v čilé diskuzi 

nebo prostřednictvím speciálních letáků. 

„Pražské mocenské centrum tyje z ostatních částí republiky, což není spravedlivé a 

neodpovídá to tradici našich zemí, ani standardům liberálních demokracií. Je potřeba 

sloučit čtrnáct nefunkčních krajů do čtyř zemí Čechy, Morava, Slezsko a Metropolitní 

oblast Praha, aby se všechny části našeho státu mohli aktivně zapojit jak do aktivit 

v rámci ČR, tak i o procesu evropské integrace“, uvedl Ondřej Hýsek, předseda 

Moravského zemského hnutí. 

 

Kontakty: 

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 

Web: www.moravskehnuti.cz 

Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/414267449394502/ 

Vystoupení Vladana Ševčíka v ČT, 11. 5. 2019: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-

spektrum/219411058200019/ 
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 Moravské zemské hnutí bylo zaregistrováno v roce 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 je členem EFA od roku 2019. 
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