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V Brně proběhl happening za obnovu Moravského
zemského sněmu
Moravské zemské hnutí uspořádalo happening Za obnovu Moravského zemského
sněmu. Akci podpořila svojí účastí delegace pod vedením Loreny Lopez de Lacalle z
Baskicka, prezidentky Evropské svobodné aliance, strany Evropského parlamentu
(frakce Greens-EFA). Happeningu se zúčastnilo přibližně sto moravských aktivistů
s vlajkami a transparenty.
Smyslem shromáždění bylo upozornit na tristní stav regionální samosprávy v ČR a
nulovou reprezentaci zemí Čechy, Morava a Slezsko, které jsou jmenovány v prvním
řádku platné Ústavy ČR, uvnitř centralistického státu, což bylo způsobeno
komunistickým režimem i petrifikací totalitního bezpráví současným krajským zřízením.
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 (na rozdíl od líbivého přesunování centrálních úřadů mimo Prahu
se jedná o systémové řešení). Součástí tohoto úsilí je i plán obnovy Moravského
zemského sněmu jako nejvyššího zastupitelského orgánu naší regionální samosprávy.
„Je důležité si připomínat rozhodnutí poslanců Moravského zemského sněmu ze
14. dubna 1848, v němž slovansky i německy mluvící Moravané odmítli státoprávní
spojení Moravy s Čechami s poukázáním na zachování moravské zemské
samosprávy. Akce se proto bude konat každoročně“, řekl Ondřej Hýsek, předseda
Moravského zemského hnutí.
Na happeningu vystoupil energetik a jednatel vinařství Vladan Ševčík (člen Rady MZH,
lídr kandidátky MZH do Evropského parlamentu), dále královopolský zastupitel a
spolumajitel brněnského gymnázia Ondřej Hýsek (předseda MZH), nebo podnikatel
Pavel Trčala (místopředseda MZH). Akce se zúčastnila i Marie Dluhá, sestra zesnulého
doc. Boleslava Bárty, který na začátku 90. let 20. století vedl Hnutí za samosprávnou
demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko, jeden z nesilnějších politických subjektů
v Československu; přítomen byl i Jiří Kacetl, znojemský zastupitel, historik a kandidát
MZH ve volbách o Evropského parlamentu. Na happeningu vystoupili zástupci
členských stran Evropské svobodné aliance Marta Bainka (viceprezidentka Evropské
svobodné aliance) a Csaba Fehér (předseda Maďarské křesťanskodemokratické
aliance), kteří přednesli zdravice a podpořili moravské úsilí o obnovu zemské
samosprávy jako obranu před protievropským státním centralismem, který poškozuje a
existenciálně ohrožuje regiony a jejich prosperitu.
Mediální výstup, kontakty:
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/u-josta-se-sesli-moraviste-kvuli-obnove-zemskeho-snemu-20190418.html
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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 Joštově ulici, v níž nyní sídlí Ústavní soud ČR.
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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