Pod záštitou primátorky hlavního města Prahy
Adriany Krnáčové
starosty Městské části Praha 1
Oldřicha Lomeckého
starosty Města Mnichovo Hradiště
Ondřeje Lochmana

se koná v úterý 21. června 2016 v 17.00 hodin

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
K UCTĚNÍ PAMÁTKY 27 POPRAVENÝCH
PŘEDSTAVITELŮ ČESKÉHO ODBOJE
v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze
a
u desky popravených obětí
POŘÁDAJÍ:
Kostnická jednota, potomci a příbuzní mučedníků popravených na Staroměstském náměstí, sdružení
EXULANT – potomci pobělohorských exulantů, Masarykova společnost, ČSBS, ČsOL, Společnost E. Beneše,
Církev československá husitská - náboženská obec Praha 1-Staré Město, historické společnosti a další
organizace

PROgRAM V CHRÁMU SV. MIKULÁšE
Úvodní slovo
Mgr. Pavel Sosnovec: “Úzká cesta Václava Budovce”

Přednášející je historik, dlouholetý pracovník Muzea Mladoboleslavska, který se mj. zabývá historií
Jednoty bratrské.

Závěrečné slovo předsedy Kostnické jednoty Mgr. Bohumila Kejře
Organizační pokyny k pietnímu aktu a shromáždění u pamětní desky se jmény
popravených

NěKOLiK údAJů K OSOBNOSTi VáCLAVA BUdOVCE z BUdOVA

(28. 8.1551 - 21.6.1621)

Český šlechtic, spisovatel a politik, jedna z vůdčích postav českého
stavovského povstání, je známý především tím, že se výrazně angažoval
při vydání známého Majestátu císaře Rudolfa ii. za stavovského povstání
se aktivně připojil k povstanuvším stavům - byl členem direktoria a spoluautorem textů (druhé) stavovské "Apologie". Po nástupu Friedricha V.
Falckého na český trůn se stal královským komorníkem a prezidentem
apelačního soudu. Univerzitní vzdělání získal v Praze a v zahraničí - na
protestantských univerzitách v Německu, Nizozemí, Anglii či Francii. Po
studiích cestoval po protestantských zemích Evropy, úzké styky s evangelickou inteligencí navázal mimo jiné ve Švýcarsku, dánsku či itálii.
* 1577-81 - Cařihrad - hofmistr vyslance vídeňského císařského dvora
* 1584 - Praha - rada apelačního (odvolacího) soudu - veřejně vystoupil proti pronásledování příslušníků
Jednoty bratrské a vyslovil se pro uznání náboženských svobod. V dalších letech se pak stal jednou
z nejvýraznějších autorit Jednoty bratrské v českých zemích.

*1608 - Praha - císařský komisař (ve válce Rudolfa ii. a Matyáše)
* 1618-20 - jeden z vůdců českého stavovského povstání
* 21. 6. 1621 - popraven na Staroměstském náměstí v Praze a jeho majetek konfiskován
z díla:

Antialkorán (1614) - polemický spis o islámu a křesťanství
Akta a příběhové, kteří se dáli ode tří stavů království českého tělo a krev pod obojí přijímajících od
r. 1603 do 23. února 1610 - popis jednání českého sněmu v letech 1608-09 vedoucí k přijetí Rudolfova majestátu
O Kolumbovi, objeviteli Ameriky

Vypravování o Komenském

