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V Praze dne 7. srpna 2012
Věc: Protest proti průvodu Prague Pride u pomníku patrona české
země, sv. Václava – žádost o změnu místa tohoto průvodu,
který se má konat v sobotu dne 18.8.2012
Vážený pane primátore,
na zasedání zastupitelstva hl.m. Prahy dne 15. září 2011
jsme Vás požádali o uctění památky primátora dr. Otakara Klapky,
který byl před sedmdesáti lety popraven německými okupanty. Jeho
udavač, sudeťák Pfitzner, byl potom po válce popraven a jeho poprava
byla poslední veřejnou popravou na území ČR. Vy jste odmítl uctít
památku svého předchůdce, který dal vlastní život za to, abyste Vy a
Vám podobní mohli slušně žít (příloha 1).
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Nyní se situace opakuje. V demokratické společnosti
má každý právo projevit své mínění veřejně, i formou průvodu či
demonstrace. Existují však omezení, které je nutno respektovat. Např.
v kolébce demokracie, Velké Británii, můžete mít veřejné projevy na
jakékoli téma, nesmíte však urazit krále či Boha.
Dvacáté výročí vzniku republiky, dne 28. října 1938,
proběhlo ve stínu mnichovské tragédie, kdy nám byly odebrány
pohraniční oblasti. Pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském
náměstí byl doslova zakryt záplavou květin. Dne 15. března 1939, kdy
němečtí okupanti obsadili zbytek republiky, byl pomník Mistra Jana
Husa zcela pokryt vlajkami s hákovým křížem a střežen ordnerskými
hlídkami pražských Němců – ale záplava květin se objevila kolem
pomníku patrona české země, sv. Václava, kde se shromáždili
plačící davy (příloha 2).
Nyní chcete znesvětit symbol naší nezávislosti
průvodem Prague Parade u pomníku patrona české země sv. Václava.
To, co se neodvážili ani okupační vojska v březnu 1939 či v srpnu
1968, činíte Vy na zakázku těch nejreakčnějších kruhů, které chtějí
znemožnit zdravý vývoj nové generace a její výchovu v tradiční
rodině. Není náhodou, že hlavním bodem programu Prague Pride je
Business Forum, které se uskuteční v nejdražším pražském hotelu
Hilton. Víte vůbec, kdo takovou nákladnou konferenci financuje?
Skutečně se domníváte, že agresivní finanční kruhy vydávají svoje
prostředky jen tak, bez předem stanovených cílů?
Jste si vědom toho, že proti pořádání Prague Pride se
vyslovilo např. Fórum angažovaných křesťanů (příloha 3) a zásadní
nespokojenost vyjádřil i úřad prezidenta republiky?
Vážený pane primátore, při uctění památky Vašeho
předchůdce, kterého naši nepřátelé popravili, jste fatálně selhal. Pokud
prosadíte jako primátor, který si vzal záštitu nad Prague Pride, aby
bylo znesvěceno symbolické místo naší nezávislosti u pomníku
patrona české země, sv. Václava, selžete způsobem, který je vzhledem
k Vaší funkci a povinnostem při správě hlavního města Prahy
neodpustitelný.
Dovolujeme si požádat o písemnou odpověď, aby i další
generace byly informovány, který primátor zcela selhal v čele
hlavního města Prahy.
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S úctou
(zřejmě naposledy)
Ing. Karel Berka
předseda

Přílohy 3x
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