Pod záštitou primátorky hlavního města Prahy
Adriany Krnáčové
starosty Městské části Praha 1
Oldřicha Lomeckého
starosty Města Ostrov
Josefa Železného

se koná ve středu 21. června 2017 v 17.00 hodin

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
K UCTĚNÍ PAMÁTKY 27 POPRAVENÝCH
PŘEDSTAVITELŮ ČESKÉHO ODBOJE
v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze

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. Miluše Kobesová “Jáchym Ondřej šlik a jeho rodina”

Přednášející je historička, muzejní pracovnice a kurátorka řady výstav, která se mj. zabývá i historií
rodu Šliků

Koncert pěveckého sboru Resonance

Sbormistryně a umělecká vedoucí Mgr. Miloslava Pospíšilová

Projevy hostů
Závěrečné slovo předsedy Kostnické jednoty

NěKOLiK údAJů K OSOBNOSTi JáChyMA ONdřEJE ŠLiKA

(9. září 1569, Ostrov - 21.6.1621)

Tento šlechtic pocházel z rodu Šliků, starobylé luteránské rodiny původem z Chebska.
Studoval na jenské universitě, kde poté několik let působil jako její rektor,
a pracoval devět let u drážďanského dvora jako vychovatel saských princů
(např. Jana Jiřího, který během povstání působil jako saský kurfiřt).
V jednáních vzbouřených českých stavů se angažoval již od roku 1608.
Právě on přesvědčil Slezsko a Lužici, aby se k českému stavovskému
povstání přidaly. Patřil k čelným představitelům luteránského křídla
vzbouřených stavů. Za vlády Matyáše habsburského v roce 1611 se stal
královským maršálkem. Poté od „Zimního krále“ Fridricha Falckého,
k jehož zvolení značně přispěl, přijal úřad nejvyššího zemského sudího.
účastnil se třetí pražské defenestrace, pravděpodobně byl jedním z jejích
vykonavatelů.
Před soudem zmizel na krátkou dobu do ciziny a tím o chlup unikl zatykači. Tajně se však do Čech
vrátil a do zatčení v březnu roku 1621 se skrýval u svého synovce Kryštofa z Redernu na Frýdlantě.
Saští špehové dle zašifrování "jelena dostihli u Rederna" ho odvlekli do drážďan. Jeho žena se sice
o záchranu svého muže snažila, seč mohla, a to i za cenu, že při této "cestě" byla trojnásobně
oloupena, nicméně její pokusy nepřinesly žádné ovoce. Jáchym Ondřej Šlik byl odsouzen ke ztrátě
cti, hrdla i majetku.
Popraven byl 21. června 1621 na Staroměstském náměstí - nejdříve byl sťat, poté mu kat uťal pravici.

Pietní akt u desky se jmény popravených se letos z důvodu rekonstrukce věže Staroměstské radnice
nekoná.

