Třicetiletý zápas Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí v Praze
o prosazení jejího záměru

Historický vývoj
Předehra (1954–1989)
V benediktinském klášteře sv. Prokopa v Lisle v Kanadě byla za pomoci
souvěrců – krajanů v Chicagu vytvořena socha P. Marie v Exilu dle staroměstského
sloupu; k ní se konala procesí i prosby za návrat svobody do vlasti. Vedle opata
Ambrože Ondráka zde aktivně působil další Čech P. František Odilo Crkva, který
zemřel až roku 2015.
1. etapa: počáteční nápor, který zatím nevyšel (1990–listopad 1995)
Vzápětí po Listopadu 1989 se zakládá Společnost pro obnovu Mariánského
sloupu za vedení výkonného předsedy ing. arch. Pavla Naumanna, čestného předsedy
Františka kardinála Tomáška a tiskového mluvčího Mgr. Karla Kavičky. Cílem
Společnosti je ve spolupráci se zahraničím rychle obnovit sloup na původním místě.
Předpokládá se situace tomuto záměru příznivá, ale postupně dochází k rozčarování,
které ústí v závěr: doba není tak vhodná, jak jsme očekávali, musíme změnit taktiku,
cíl ovšem ne.
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2. etapa: dlouhodobá příprava, angažování Petra Váni a jeho spolupracovníků
(prosinec 1995–2000)
Činnost v dalším období (výkonný předseda Jan Bradna, čestný předseda opat
M. Pojezdný, OPraem) se soustřeďuje na systematickou práci ve dvou směrech:
propagace a získání dalších spolupracovníků – výtvarníků. K architektonickým
základům P. Naumanna přistupují sochařské prvky nově získaného Pavla Váni a jeho
kameníků. Toto období je završeno žádostí na Magistrát HMP o stavební povolení.
I tentokrát ale snaha vyzní naprázdno.
3. etapa: dlouhodobá nová systematická příprava (2001–2011)
Nato nastává „mezinárodní“ etapa příprav. Materiál pro sloup je přivážen
z různých kontinentů a opracováván, jedná se s členy jiných církví o podporu
programu, opakuje se znovu žádost Společnosti pro obnovu sloupu podporovaná
žádostí zahraničních krajanů. Zveřejněna je i podpora České biskupské konference.
Nakonec je podána na Magistrát HMP petice s více než 10 000 podpisy z Česka i ze
zahraničí. Odpověď je však vyhýbavá a řešení se odsouvá na neurčito.
4. etapa: využití situace – smlouva o smlouvě budoucí (2012–září 2017)
Další etapu za předsednictví Václava Dajbycha charakterizuje nová, značně
neprůhledná taktika. Společnost pro obnovu sloupu využívá příznivé situace aktivní
spolupráce s některými zastupiteli včetně pražského primátora doc. MUDr. B.
Svobody. Úsilí se soustřeďuje na získávání různých dílčích odborných povolení a na
smlouvu o smlouvě budoucí, aniž se výslovně řeší hlavní problém, totiž zda
Zastupitelstvo jednoznačně oficiálně přijme Mariánský sloup jako vnucený dar.
Charakteristická pro toto období je absolutní absence jakékoli věcné diskuse
a argumentace, vše se soustředí na technikálie a umělecko-památkářské hledisko. Ke
konečnému potvrzení záměru má dojít přijetím „Prosby“ o přijetí daru (petice)
Zastupitelstvem 14. 9. 2017. Tam však dochází ke zvratu a přijetí „daru“ se
neuskuteční, naopak je požadováno zrušení všech dřívějších dojednání v této věci.
5. etapa: sabotáží k cíli (září 2017–2020)
Potom, kdy místo očekávaného souhlasu na základě petice dochází k pravému
opaku, tj. zamítnutí „Prosby“, obhájci sloupu přecházejí hned vzápětí do útoku včetně
osobního napadání. Od Zastupitelstva HMP se žádá zrušení rozhodnutí ze 14. 9. 2017
a nové projednání celé záležitosti. Svolávají se masová shromáždění příznivců
(Svatováclavská pouť Prahou, vzpomínka 3. listopadu). Zrušení všech dřívějších
dojednání ve věci sloupu na základě usnesení 14. 9. 2017 pověřený radní J. Wolf
neprovedl. Rok 2018 je dobou odkladů v očekávání různých politických posunů po
podzimních volbách do Zastupitelstva HMP. Projednávání petice příznivců i nově
podané petice odpůrců sloupu se stále odsouvá, přijímají se různá dílčí rozhodnutí
o připravované stavbě sloupu, o níž ještě nebylo zásadně rozhodnuto. Nově zvolené
zastupitelstvo bere prozatím obě petice pouze na vědomí. Odsouvání pokračuje
i v roce 2019, kdy se zajišťuje podpora nové politické scény pražského magistrátu.
21. června (den staroměstské popravy v roce 1621) v časných ranních hodinách po
odchodu zástupců za ODS zbylí zastupitelé odmítli revokaci usnesení ze 14. 9. 2017.
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Krátce nato, v odpovědi na otevřený dopis bývalého představitele ERC Pavla
Černého se přihlásil kardinál Dominik Duka jednoznačně k zastáncům sloupu a mj.
výslovně konstatoval, že v případě Habsburků se „nejednalo o diktát a tyranii, ale
o autoritativní způsob vlády.“ To přesně charakterizuje Dukovu orientaci v českých
dějinách a postoj vzhledem k současnosti i budoucnosti. Ani v listopadu stále
k projednání bodu „Mariánský sloup“ nedochází, situace není ještě úplně ovládnutá,
obránci sloupu dostatečně sjednoceni a zorganizováni. Konstatuje se, že je třeba „své
názory vytříbit mezi sebou a dojednat jednotnou strategii. Objektivně nám schází
několik hlasů.“ Tyto hlasy se našly 23. 1. 2020. Celkem 34 osob bylo ochotno
(s jakým uvědoměním?) převzít odpovědnost za budoucí orientaci České republiky.

Podrobnější údaje k jednotlivým etapám
1. etapa: počáteční nápor, který zatím nevyšel (1990–listopad 1995)
1990: V dubnu ustavení Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu (s podporou ČBK), výkonný
předseda ing. arch. Pavel Naumann.
1991: Začíná práce na plánech architektury sloupu, zaměřeno místo, kde sloup stál. Zahájeno
jednání s Magistrátem HMP.
1992: Převoz sochy P. Marie z Exilu. Ustaven výbor, předsedou opat strahovských premonstrátů
Pojezdný. Podmínky převozu dohodl za českou stranu Mgr. Karel Kavička.
1993: Posvěcen základní kámen sloupu, uložen do dlažby Staroměstského náměstí s nápisem: Zde
stál a opět bude stát Mariánský sloup (nápis byl vzápětí poškozen). Socha P. Marie z Exilu je
slavnostně uvítána ve strahovském klášteře.
1994: Socha P. Marie (darovaná krajany Praze) v areálu Strahovského kláštera byla znovu
posvěcena kardinálem M. Vlkem. Uspořádána celonárodní pouť, přítomni i politici (Ing. Josef Lux,
Pavel Tigrid a další). Konal se průvod k místu, kde na Staroměstském náměstí stával sloup.
1995: Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na své valné hromadě 3. listopadu učinila
prohlášení, v němž se mj. uvádí:
„S lítostí jsme nuceni konstatovat, že atmosféra ve společnosti po Listopadu
nedoznala zdaleka tak výraznou proměnu, jak se všeobecně očekávalo; staré
předsudky, resentimenty i mravy přetrvávají a našemu úsilí o obnovu
Mariánského sloupu jsou kladeny značné překážky… Po zvážení těchto
skutečností jsme se proto rozhodli přejít na déledobější strategii a současně změnit
zásadně i priority a taktiku našeho postupu… Kdybychom v současné době
vyvíjeli publikační, společenský a politický nátlak na okamžité obnovení sloupu
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na Staroměstském náměstí, dotkli bychom se citů našich evangelických
spolubratří a spíše bychom v této přechodné a neurovnané době uškodili nejen
naší snaze, ale v očích agnostické veřejnosti i pověsti katolické církve a celé
křesťanské víry. Tím ovšem nic neměníme na našem konečném cíli: vybudovat
sloup a opět jej umístit na Staroměstské náměstí. Důvody není třeba opakovat –
především máme stále na mysli slova pana kardinála Tomáška, jež nám už před
čtyřmi roky řekl při audienci: Dokud nebude sloup na svém místě, dokud lidé
neuznají, že tenkrát udělali chybu a nebudou toho litovat, nemůžeme doufat, že
jsme překonali naši nedávnou minulost a že nás tento starý hřích nestáhne opět
dolů.“
V tomto prohlášení je také rozpracována nová taktika, jejíž realizace spadá až do další etapy.
Aktivity Historické společnosti VERITAS v průběhu 1. etapy:
1990: 23. 4. 1990: Dopis dr. E. Melmukové (zastupovala tehdy Poradní odbor pro historická
studia Synodní rady ČCE) předsedovi Společnosti pro obnovu mariánského sloupu ing. arch. P.
Naumanovi s vysvětlením celé situace (plánovaná stavba by znamenala hluboké narušení společné
cesty křesťanů v této zemi), kopie tohoto dopisu poslána kardinálu Františku Tomáškovi, dr. Karlu
Schwarzenbergovi, dr. J. Kořánovi – primátoru HMP, JUDr. J. Bartončíkovi – předsedovi ČSL,
2. 5. 1990 odpověď P. Naumana, 24. 5. 1990 reakce E. Melmukové na něj.
2. etapa: dlouhodobá příprava, angažování Petra Váni a jeho spolupracovníků (prosinec
1995–2000)
1995: prosinec 1995: Na základě prohlášení z valné hromady 1995 se začíná rozvíjet plán
pořizování jednotlivých dílů rekonstruovaného sloupu, které mohou a mají přívrženci podle
vlastního výběru financovat. Současně se má samozřejmě rozvíjet i všestranná propagandistická
příprava.
1996: Získané finanční prostředky umožnily vypsat výběrové řízení na zhotovitele nového sloupu.
Zvítězilo Konsorcium sochařů pod vedením akad. sochaře Petra Váni.
1997: Zahájení prací na sochařské výzdobě, jednání s krajany ve Švýcarsku i Německu (K.
Kavička na vlastní náklady).
1998: Pokračování rekonstrukčních prací, jednání s krajany v Kanadě a USA (K. Kavička na
vlastní náklady).
1999: Petr Váňa hodlá v tomto roce zhotovit sochu P. Marie (kopii sochy P. Bendla). Společnost
požádá Magistrát HMP o stavební povolení k obnovení sloupu. Konají se každoročně pěší poutě
Prahou (vždy první sobotu v květnu).
2000: 10. výročí založení Společnosti. Na slavnostním zasedání bylo konstatováno, že situace
dozrává k uskutečnění jejího poslání. Pracuje se na zhotovení nové sochy P. Marie z pískovce.
Model sloupu je umístěn na Staroměstské radnici v prostorách kaple.
Aktivity Historické společnosti VERITAS v průběhu 2. etapy:
1998: 18. 2. 1998 (Kostnické jiskry): Dopis společnosti VERITAS sborům, náboženským obcím,
sborovým společenstvím v České republice (moderátor dr. V . Sakař) – uvedena seriózní historická
fakta o MS.
3. etapa: dlouhodobá nová systematická příprava (2001–2011)
2001: Kameníci v čele s Petrem Váňou se vypravili do Indie, přivezli materiál, který opracovali;
dřík sloupu byl vztyčen na zahradě kláštera sv. Karla Boromejského pod Petřínem. Krajané v USA
i Kanadě podporují konto, zřízené v Hamiltonu k tomuto účelu. Podpora přišla i ze Švýcarska.
2002: V ateliéru P. Váni byla návštěva odborníků s ředitelem Památkové péče dr. Štulcem. Začaly
pokusy o podporu ze strany ČCE a CČSH. Hotovy jsou další díly sloupu, chystá se řada
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vzpomínkových akcí (85. výročí svržení sloupu). Společnost vzrostla o 230 nových členů – jde
o členy Mariánské ligy v Brně a Znojmě. Členů je nyní celkem 380.
2003: Jubilejní vzpomínková akce: celonárodní mariánská pouť Prahou 3. května (spolu s Národní
radou sekulárního františkánského řádu a Ústředím Orla v Brně) a za účasti krajanů z USA. Do
Společnosti vstoupilo dalších 150 členů, většinou zároveň členů sekulárního dominikánského řádu.
Pokračovaly práce na dílech sloupu. Při další národní pouti 3. listopadu byla dokončená socha P.
Marie umístěna u bočního vchodu do Týnského chrámu, požehnal ji arcibiskup M. Vlk.
2004: Pokračovaly jak mariánské pěší poutě Prahou (poutním místem je nyní socha P. Marie
u bočního vchodu do Týnského chrámu), tak finanční podpora i ze zahraničí, především z USA
a z Kanady.
2005: V květnu byla podána žádost Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu primátorovi
MUDr. Pavlu Bémovi (převzal ji v jeho zastoupení ředitel odboru památkové péče Mgr. Jan
Kněžínek, předal mu ji předseda Společnosti akad. sochař Jan Bradna) o povolení obnovit
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Odpověď urgována v září, v říjnu nato podána další
žádost v téže věci od zahraničních krajanů.
2006: Pokračují práce na rekonstrukci sloupu i propagační akce.
2007: Diskuse Jana Bradny s Janem Roytem o vhodnosti prosazování obnovy Mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí a o úskalích, resp. nouzových řešeních této problematiky.
2008: Vylomení bloků pískovce (pro podstavec pod dřík sloupu) v Itálii. Vydána publikace k 90.
výročí stržení sloupu, byly založeny i nové webové stránky Společnosti. Na výroční schůzi
v listopadu bylo zvoleno nové rozšířené grémium.
2009: Z lomu v Mrákotíně přivezen 12tunový blok žuly (pro nosnou část sloupu a malou kapličku
pro P. Marii Ryneckou). Společnost je připravena svůj záměr na obnovu sloupu realizovat
v konkrétní době po vydání souhlasu Magistrátu HMP. Vydává se Restaurátorská zpráva. Tiskové
oddělení Společnosti spolupracuje dlouhodobě s řadou médií (ČTK, Česká televize, televize Prima,
televize Noe, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, pražská i regionální periodika a další; v USA jde
o Hlas národa vydávaný v Chicagu).
2010: 20. výročí založení Společnosti, bude dokončena výroba celé architektury sloupu. Počítá se
s další řadou akcí, vědecká konference se odkládá na rok 2011. Česká biskupská konference
zveřejnila svou podporu obnově Mariánského sloupu. Po 15 letech aktivity rezignoval dosavadní
předseda Jan Bradna na svou funkci, novým předsedou se stal dosavadní místopředseda Václav
Dajbych. Podána petice s více než 10 000 podpisy nejen z Česka, ale i ze zahraničí (Slovensko,
Německo, Polsko, Španělsko) na Magistrát HMP, ten reagoval vyhýbavě a rozhodnutí odsunul na
neurčito – až v souvislosti s celkovou revitalizací Staroměstského náměstí.
2011: Pokračují dokončovací práce na sloupu i propagační akce včetně odborné konference.
Aktivity Historické společnosti VERITAS v průběhu 3. etapy:
2002: Petice VERITAS včetně průvodního listu primátorovi ing. arch. J. Kaslovi (nejde o pomník
náboženský, ale pomník vítězství nad zásadou svobody svědomí). Zástupci Společnosti pro obnovu
MS jednají na Synodní radě ČCE, přítomni jsou na žádost Synodní rady i zástupci VERITAS dr. E.
Melmuková a dr. V. Sakař.
2003: VERITAS vydává malý tisk „Čím byl tzv. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí“
(6 stran včetně obrazové přílohy).
4. etapa: využití situace – smlouva o smlouvě budoucí (2012–září 2017)
2012: Magistrát HMP vydal kladné „závazné stanovisko“, jehož podmínkou je archeologický
průzkum (cena 200 000 Kč). Původně radní přislíbili průzkum zaplatit, nyní to neschválili (pro byli
jen 2 z nich: Jan Wolf a Jana Plamínková). Sloup měl být postaven v září. P. Váňa prý netušil, že
„i dnes, po 93 letech, může sloup budit nějaké vášně“. Spolek pro obnovu Mariánského sloupu tedy
zaplatí archeologický průzkum sám. Je domluveno, že Praha dostane celý Mariánský sloup jako dar.
Po svolení města a přijetí tohoto daru má vlastní stavba trvat dva měsíce.
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2013: 15. 7. 2013 byla podepsána Dohoda o provedení stavby mezi Společností pro obnovu
mariánského sloupu a Magistrátem HMP (Ing. Radek Svoboda, ředitel odboru evidence, správy
a využití majetku). Ve dnech 29. 4. a 6. 8. Magistrát HMP žádá o písemné vyjádření Národní
památkový ústav; 29. 8. se v odpovědi (doc. PhDr. J. Štulc) schvaluje za předpokladu naplnění
několika podmínek.
2014: Smlouva o budoucí smlouvě darovací, má jít o bezúplatný převod – uzavírají ji Společnost
pro obnovu Mariánského sloupu (předseda V. Dajbych) jako budoucí dárce a Magistrát HMP
(Ing. Radek Svoboda) jako budoucí obdarovaný.
2015: 6. 1. 2015 Reakce radního J. Wolfa na převzaté petice odpůrců sloupu (zcela neadekvátní –
týká se pouze přípustnosti z hlediska památkové péče).
2016: 16. 8. 2016 souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – Městská část Praha 1,
odbor výstavby. Petice Společnosti: „Prosba“
2017: 21. 6. 2017 rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 1 o umístění stavby označené výstavba
obnoveného MS v Praze 1 na Staroměstském náměstí (toto rozhodnutí bylo součástí územního
řízení); územní rozhodnutí dle radního J. Wolfa nabylo právní moci 22. 6. 2017 (s uvedením
15denní lhůty pro odvolání), 14. 9. 2017 snaha o přijetí petice „Prosba“ (Prosím, ať může být
postaven MS se sochou Panny Marie na Staroměstském náměstí v Praze). 14. 9. 2017 zamítnutí
obnovy MS Zastupitelstvem HMP.
Aktivity Historické společnosti VERITAS v průběhu 4. etapy:
2012: 26. 5. 2012 dopisy VERITAS zastupitelům HMP (s odkazem na internetové stránky
VERITAS), červen 2012: polemika s tehdejším primátorem dr. B. Svobodou (jeho absurdní tvrzení,
že by: „MS mohl připomínat náboženskou toleranci této země a myšlenku skutečného
ekumenismu“), 23. 7. 2012 odpověď předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva HMP P. Dolínka
s jeho slibem, že „všichni zastupitelé budou dostatečným způsobem seznámeni s veškerými
argumenty pro i proti případné obnově sloupu“.
2014: 30. 11. 2014 předání petice primátorce A. Krnáčové spolu s petičními archy (více než 400
podpisů): „nebyli bychom rádi, kdyby se znovupostavení sloupu na stejném místě a se stejnými
symboly moci a triumfalismu (duchovní střed Evropy založený na totalitním způsobu myšlení) stalo
výsměchem úsilí o demokratickou a pluralitní společnost“
2015: 16. 5. 2015 reaguje VERITAS na Wolfovo vyjádření (šlo o mimoběžnou argumentaci J.
Wolfa, netýkala se podstaty věci)
2017 25. 2. 2017 VERITAS sděluje své stanovisko ohledně MS starostovi Prahy 1 Ing. O.
Lomeckému (připomínka, že ten, kdo nebyl o jednání informován, nemůže se ani vyjádřit ani
souhlasně mlčet), kopii posílá na vědomí i kardinálu D. Dukovi; 25. 4. 2017 vyjádření VERITAS
k záměru obnovení MS (adresováno Městské části Praha 1, odboru výstavby); 20. 5. 2017 dotaz
VERITAS adresovaný primátorce A. Krnáčové: „kdy a v kterém zasedání Magistrátu hl. m. Prahy
byl schválen plán stavby MS…“ (8. 7. 2017 urgence – ani potom ale nepřišla žádná odpověď)
5. etapa: sabotáží k cíli (září 2017–2020)
2017: 17. 9. 2017 vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím Zastupitelstva HMP (různí občané), 26.–
27. 9. 2017 manželé Pejřimovští (totéž), 5. 10. 2017 oficiální prohlášení Společnosti „Příznivcům
MS v Praze a všem slušným lidem“ s doporučením, které strany v následujících volbách nevolit,
5. 10. 2020 interpelace občanů pro obnovu MS proti zmatečnému usnesení Zastupitelstva HMP,
žádost o jeho změnu a nové projednání případu (následují podpisy petice). 27. 10. 2017 výzva
k obnově MS (podepsáni Bradna a Kavička), 27. 10. 2020 výzva k účasti na setkání na
Staroměstském náměstí v Praze 3. 11. 2017 (Bradna)
2018: 7. 2. 2018 článek Oskara Kuplíka v periodiku Naše Praha: „… Protože však radní Wolf
nestihl do 31. 12. 2017 naplnit část usnesení Zastupitelstva ze 14. 9. 2017 a smlouvy nebyly
rozvázány, lze stavět.“ 22. 2. 2018 tvrdí J. Wolf v odpovědi V . Novotnému, že „Magistrát HMP
nemá k dispozici právní nástroj v rámci své působnosti umožňující naplnění usnesení Zastupitelstva
-6-

HMP v rovině veřejnoprávní, tj. nemůže odejmout souhlas HMP či zrušit dohodu o provedení
stavby uzavřenou pouze pro účely již pravomocně ukončeného územního řízení, resp. taková právní
jednání by neměla žádný dopad na pravomocné územní rozhodnutí.“ 5. 6. 2018: seminář o historii
Prahy a souvisící historii umění od 16. století ve vztahu k mariánskému sloupu, pomníku svobody –
koná se ve velkém sále magistrátní budovy, Mariánské nám. 2/2, je určený pro zastupitele HMP
(Hnátek); 14. 6. 2018 Zastupitelstvo HMP bere na vědomí obsah petice Prohlášení Společnosti pro
obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze (16 489 petentů, z ČR i krajané
z USA); důvody žádosti: MS symbolem a vzpomínkou na obránce Prahy za třicetileté války, MS
byl významným uměleckým dílem počínajícího barokního slohu, snaha o obnovení MS je
konstantní a dlouhodobá, MS byl významným duchovním artefaktem (petiční výbor: K. Amortová,
Z. Havlíková, L. Bradnová, P. Váňa). Žádost o projednání petice podána již 4. 6. 2018 (Hnátek);
27. 9. 2018 Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české za pokoj a požehnání Praze
a české zemi (iniciátor J. Koníček); 3. 11. 2018: smírné procesí Staroměstským náměstím za smír
v Praze a pokoj v české zemi (záštita: kardinál D. Duka, radní J. Wolf); 15. 12. 2018 Česká pozice:
P. Váňa píše: „Máme několik návrhů, abychom MS umístili jinam, ale těžko umisťovat již
zhotovený sloup na jiné místo než tam, kam skutečně patří.“ „Podle nás o jiném místě není možné
uvažovat.“ (Kavička).
2019: 14. 2. 2019 odpověď radní H. Třeštíkové Z. Zacpalovi: pravomocné je územní rozhodnutí
o povolení stavby z 22. 6. 2017, poslední přijaté usnesení Zastupitelstva HMP vyslovilo nesouhlas
se záměrem obnovení MS, ale územní rozhodnutí nabylo právní moci, přece ale nelze ještě MS
stavět, neboť Technická správa komunikací neudělila povolení k záboru místa pro staveniště; dle H.
Třeštíkové má přitom jít o citlivou celospolečenskou otázku… 22. 5. 2019 žádost o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí, které nabylo právní moci 22. 7. 2017, zahájení stavby pozdržel
nesouhlas se záborem staveniště, který odmítla vydat Technická správa komunikací s poukazem na
negativní usnesení Zastupitelstva HMP ze 14. 9. 2017 (ing. arch. S. Běhal, zmocněnec
Společnosti…); 31. 5. 2019 J. Bistranin upozorňuje na pokus stavět (P. Váňa), protože jinak
pozbývá stavební povolení platnosti, jestliže nebyla stavba zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právní moci; 4. 6. 2019 na místě MS byla vysloužena mše svatá, pravoslavná (kněz Libor Halík);
8. 6. 2019 ekumenická modlitba za obnovu MS u dříku sloupu (zahrada sester Boromejek pod
Petřínem), 15. 6. 2019 ekumenická modlitba na Staroměstském náměstí, která „má otupit tvrzení
některých odpůrců, že jde o protireformační symbol související s pobělohorskou rekatolizací – pro
evangelíky a husity nepřijatelný“ (Pejřimovský); 16. 6. 2019 střet i na politické scéně (A. Vondra
a J. Zahradil) – Echo 24; 21. 6. 2019 Zastupitelstvo HMP odmítlo revokaci usnesení Zastupitelstva
HMP ze 14. 9. 2017 (navrhli to: J. Wolf, J. Čižinský, J. Pospíšil a M. Benda); primátor Prahy Z.
Hřib tvrdí: bez souhlasu Magistrátu HMP MS obnovit nelze (jde tedy o souhlas vlastníka);
4. 7. 2019 korespondence mezi P. Černým a D. Dukou; 12. 10. 2019 modlitební shromáždění, mše
v chrámu matky Boží před Týnem pro obnovu MS – pozvat Slováky, Poláky, Ukrajince; požehnáno
od D. Duky, přislíbena účast J. Royta a R. Malého (Pejřimovský); 18. 11. 2019 V. Lamr sděluje, že
ho P. Váňa požádal o spolupráci (aby spolupracoval na vyhotovení jednoho z chystaných sousoší
andělů – prý má jít o symboly míru a jednoty…); 31. 12. 2019 Via sancta mariana – pouť k Palladiu
Země české za národ z Prahy do Staré Boleslavi (na pozvánce vyobrazen MS)
Aktivity Historické společnosti VERITAS v průběhu 5. etapy:
2017: 8. 11. 2017 tisková konference VERITAS o MS v Praze 5 – Smíchově (budova ČCE),
představena publikace Causa Mariánský sloup
2018: 14. 11. 2018 dopisy (VERITAS, ale za petiční výbor) nově zvoleným zastupitelům HMP
s výzvou k projednání naší petice neobnovit MS na Staroměstském náměstí v Praze z května 2018,
nebylo zatím projednáno Zastupitelstvem HMP ani 14. 6., ani 4. 9. 2018…;
2019: 9. 1. 2019 VERITAS zasílá všem zastupitelům nezměněné stanovisko k věci MS, 21. 6. 2019
vystupují na Magistrátě (při interpelacích) Ž. Vobrová i Z. Zacpal (ten již opakovaně i dříve vždy
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na Magistrátu interpeluje v této věci), 8. 10. 2019 P. Melmuk oslovuje H. Kordovou-Marvanovou,
bez odpovědi…
2020: 23. 1. 2020 poslední vystoupení za VERITAS na schůzi Zastupitelstva (Ž. Vobrová, Z. Zacpal)
…
K detailnímu osvětlení problematiky jsou k dispozici i dva „malé tisky“ VERITAS: Aktuálnost
problematiky tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze v 21. století a nyní nově
tento Třicetiletý zápas Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
v Praze o prosazení jejího záměru.
Přehled zkratek použitých v textu:
CČSH.............Církev československá husitská
ČBK...............Česká biskupská konference Římskokatolické církve
ČCE...............Českobratrská církev evangelická
ČSL................Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
ČTK...............Česká tisková kancelář
ERC...............Ekumenická rada církví v ČR
HMP..............Hlavní město Praha
MS.................Mariánský sloup
OPraem..........zkratka uváděná za jménem členů římskokatolického řeholního řádu Premonstrátů
P.....................pater (titul římskokatolických kněží)
P. Marie..........Panna Marie
Zpracovala VERITAS – historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, z. s.
Adresa: nám. Zachariáše z Hradce 21, 588 56 Telč, veritas@evangnet.cz, http://veritas.evangnet.cz
© VERITAS, Telč 4. 3. 2020

-8-

