Pražská defenestrace I
hodina dějepisu pro žáky 7. třídy ZŠ
Dne 23. května 1618 se na Pražském hradě odehrála defenestrace (doslova: vyhození
z okna) tří královských úředníků. Tak začalo druhé stavovské povstání. Po jeho stopách
se vydáš s pomocí obrazu Prahy, který vydal umělec Aegidius Sadeler r. 1606.

Úkol č. 1

Nejprve se seznam s Prahou v předvečer stavovského povstání.
Díváš se na Malostranské náměstí na Malé Straně. Pečlivě si ho prohlédni.
1 Pražský hrad
2 Rožmberský palác
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5 Královský letohrádek
6 palác Smiřických
7 farní kostel sv. Mikuláše
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8 masné krámy
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9 právovárečné domy
10 klášterní kostel sv. Tomáše
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11 Malostranská radnice
12 kašna
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13 šibenice
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Úkol č. 2

Napiš, jaké zboží se prodávalo v masných krámech:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Vyber poživatinu, kterou
měli měšťané právo vařit
ve svých domech
(právovárečné domy):
POLÉVKA
PIVO

Vyber zdroj vody pro domácnosti na Malé Straně:
vodovod v domě

kupovaná balená voda

veřejné kašny

KAŠE

Zamysli se a napiš, proč byla vztyčena na náměstí šibenice.
......................................................................................................................................

palác Smiřických
Malostranská radnice

Sadelerův prospekt Prahy, MMP H 017 442-003, výřez

Úkol č. 3

Všimni si budovy Malostranské radnice - v ní se v roce 1575 sešla komise, která sestavila
Českou konfesi - společné prohlášení nekatolických stavů. Na jejím základě r. 1609 vydal
Rudolf II. Majestát o náboženské svobodě.
Podívej se, kde stojí Palác Smiřických. V něm se 22. května 1618 tajně sešli někteří šlechtici, kteří nebyli spokojeni s dodržováním principu náboženské svobody, zaručené od r. 1609
v Majestátě. Na tajné schůzce byli například Albrecht Jan Smiřický, Jindřich Matyáš Thurn,
Václav Budovec z Budova a mnoho dalších.
Napiš, kolik dní od tajné schůzky zbývalo do defenestrace:

Úkol č. 4

V současnosti je v České republice náboženská svoboda zaručena. Vyber zákon, který
náboženskou svobodu v ČR zaručuje:
Listina základních práv a svobod

Zákon o právu shromažďovacím

Petiční zákon
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