
Petice  za  vykonání  rozhodnutí  přijatého  zastupitelstvem  hlavního  města  Prahy  dne  14.  9.  2017  neobnovit
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v     Praze

Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 14. 9. 2017 po dlouhé rozpravě přijalo toto stanovisko k peticím pro a proti
obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze: Zastupitelstvo     nesouhlasí se zám  ěrem obnoven  í tzv.
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze a uložilo Radě hl. m. Praha učinit všechny právní kroky
vedoucí  k rozvázání  smluvních  závazků  a  k odnětí  souhlasu  HMP s umístěním tzv.  Mariánského  sloupu  na
Staroměstském náměstí v Praze s termínem do 31. 12. 2017. 

Signatáři petice pro obnovu sloupu cht  ěj  í znovu toto usnesení zvrátit, sepsali dal  ší petici nazvanou   Interpelace ob  čanů
pro obnovu Mari  ánského sloupu na Starom  ěstsk  ém nám  ěst  í,     kterou hodlají zastupitelstvu hl. m  ěsta Prahy pře  dlo  žit.
Proto  i  my,  a  č  neradi,    musíme  znovu  reagovat  a  po  žádat    Vás,  abyste  svým  podpisem  podpo  řili  původn  í
rozhodnutí zastupitelstva hl. m  ěsta Prahy   magistrátu hlavního m  ěsta   Prahy ze dne 14. 9. 2017.   

Ač byla a je v mnoha křesťanských tradicích Marie v úctě jako Matka Páně, stala se paradoxně  (v 16. a 17. stol.)
symbolem potlačení utrakvismu, jako tomu bylo i v případě ideové symboliky Mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí v Praze, na němž se v jeho původní podobě vyskytovaly i postavy poražených ďáblů – od konce 16. stol. se
symbolem vítězného katolicismu stal archanděl Michael porážející draka či ďábla.

Mariánský  sloup  v Praze  na  Staroměstském  náměstí  byl  vztyčen  v podstatě  jako  symbol  politický  po  uzavření
Vestfálského míru ve snaze ovládnout celou Evropu v duchu netolerance a nesnášenlivosti,  což odporuje myšlence
demokratického zřízení. (blíže in: Causa „Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze“ v dokumentech, Praha
2017). Proto Tomáš Garrigue Masaryk po jeho zboření napsal: „Když Pražané tu sochu odstranili, jsem sám tomu rád,
protože ta socha byla politickou potupou pro nás.“ (in: Cesty demokracie I, vyd. 2003, s. 405 – 406) 

 Vztyčení  Mariánského  sloupu v Praze  na  Staroměstském náměstí  v Praze  je  v rozporu  se  současnými  snahami  o
pokojné vzájemné spolužití křesťanských církví i všech lidí dobré vůle a spolupráci k dobru a prospěchu naší země.
Proto    žádáme, aby Magistrát hlavního města Prahy splnil závěry uložené mu zastupitelstvem hlavního města Prahy
dne 14. 9. 2017 ve věci tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Prosíme, vyplňte čitelně celé jméno a adresu, děkujeme. Vyplněné a podepsané archy posílejte prosím na adresu:
Historická společnost VERITAS, nám. Zachariáše z Hradce č.21, 58856, Telč I.   

Prosíme, vyplňte čitelně celé jméno a adresu, děkujeme.
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