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Osobnosti s erby - 8.část
V další části bych Vám zde rád představil dva ze
sedmadvaceti vůdců stavovského povstání, kteří byli oběšeni
dne 21. června před 390 lety na Staroměstském náměstí
v Praze a jejichž rody doposud žijí, stejně jako například
vladykové Hošťálkové z Javořic či hrabata Schlikové
z Bassana a Holíče.

Simeon Sušický šlechtic ze Sonnensteinu
(též Šimon Sušický ze Sonnenštejna)
- *?
- 21. června 1621 v Praze na Staroměstském náměstí
- rod pocházel od mlynáře Jana Sušického z Nového Města pražského
- David Sontag (kancelářský písař České komory) obdržel od císaře Rudolfa
II. erbovní list s predikátem „ze Sonnensteinu“ 5.12.1595. Císař Rudolf II.
majestátem ze dne 4.6.1599 souhlasil s tím, aby přibral ke svému erbu
Simeona a Samuela Simonidesovi Sušické
- Simeon byl pražský měšťan, písař, císařský služebník, během stavovského
povstání sloužil jako koncipista české komory
- 20. února 1621 byl uvězněn ve staroměstské „špince“. Důvodem jeho
trestu se stalo, že jako správce jezuitům zabavené klementinské koleje
nezabránil žoldnéřům v drancování. Kat jej oběsil na břevnu vystrčeném z okna radnice, což byla
ta největší potupa pro českobratrské věřící. V této církvi zastával post prokurátora. Jeho nevlastní
syn, Jan Kutnauer ze Sonnensteinu, přišel na řadu při popravě ještě před ním
- rod doposud žije, například Viktor Pavel Zdeněk S.z.S. je známým nakladatelem populárně
naučné literatury v oblasti historie (hrady, šlechta, …).
Nathanael Vodňanský z Uračova
- *?
- 21. června 1621 v Praze na Staroměstském náměstí
- příslušník českého erbovního rodu, absolvent pražské univerzity, pražský
měšťan, primátor Starého města pražského, obdržel od císaře Rudolfa II.
erbovní list s predikátem „z Uračova“ 24.7.1604 spolu s měšťanem
kutnohorským Matoušem Jílovským a domažlickým Adamem Voprchem
- roku 1605 vydal volně přeložené chmurné a skeptické dílo francouzského
humanismu Theatrum mundi minoris (Široký plac nebo zrcadlo světa) od
Pierra Boaistuaua , které bylo předzvěstí Komenského díla Labyrint světa
a ráj srdce
- pro urážku císaře bylo panu z Uračova vyhrožováno šibenicí již roku 1615
- o šest let později po cestě na popraviště z lešení přes náměstí kolem
kašny k dřevěné šibenici se prý obrátil ke svým druhům visícím z okna radnice a řekl: "Ó moji milí
tovaryši, líto mi, že od vás odloučen a ještě ku potupnějšímu místu tažen být mám."
- rod doposud žije, například PhDr. Jan Vodňanský je známým spisovatelem, hercem, zpěvákem,
autorem textů písní či lidovým filosofem.
Zdroj : Erbovní sešit 10, Wikipedia a Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2010.
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